
A R C O G O M E S , 26 anos, 
costuma percorrer de 
bicicleta os 6 quilôme
tros entre a sua casa e o 
trabalho na cidade de 

São Paulo. A economia de 20 minutos 
comparada ao mesmo percurso de car
ro é preciosa na rotina laboral de 14 ho
ras, dividida entre o escritório e o home 
office. Diretor de marketing da boo-box, 
criada por ele há seis anos, Gomes via
ja uma vez por mês para reuniões de ne
gócio e participa de palestras para di
vulgar o trabalho. Em 2012, a boo-box 
foi eleita uma das cinco empresas de pu
blicidade mais inovadoras do mundo 
pela revista americana Fast Company e 
foi apontada pela Forbes como uma das 
dez companhias mais criativas do 
Brasil, ao lado de gigantes como 
Petrobras e Embraer. A novidade cha
mou a atenção da Intel, que em 2010 tor
nou-se sócia da startup brasileira com 
investimento não divulgado. 

Iniciada em 2007 numa sala de 20 
metros quadrado apenas com a mão de 
obra de seus três fundadores - Gomes, 
o sócio Marcos Tanaka e um funcioná
rio -, a boo-box ganhou destaque pela 
iniciativa alinhada à tendência do 

marketing mundial. O insight de Gomes 
para o empreendimento ocorreu em 
2005, quando a maneira de as pessoas 
usarem a internet passava por uma im
portante transição. A rede ainda era 
pouco representativa nos investimentos 
das agências de marketing e o modelo de 
navegação centralizado em grandes por
tais mostrava sinais de esgotamento pa
ra dar lugar a uma dinâmica ditada pe
las redes sociais e sites de busca. 

Na época, Gomes trabalhava como 
programador em uma empresa de publi
cidade em Brasília, montando anúncios 
para a internet. Para que os amigos vis
sem seu trabalho, precisava mandar o 
link por e-mail. "Era claro que algo esta
va errado, pois o anunciante não conse
guia mais chegar ao público. O desafio 
era alcançar as redes sociais, os blogs, 
onde estavam os novos usuários da in
ternet", diz o jovem empreendedor. 

Gomes levou a ideia à diretoria da em
presa onde trabalhava. O projeto ganhou 
apoio dos profissionais, mas não foi ado
tado por não se encaixar no modelo de 
negócios deles. A proposta foi então pu
blicada por Gomes na internet e os con
tatos começaram a aparecer. O plano era 

montar um sistema que identificasse a 
audiência em redes sociais e fosse ca
paz de direcionar a propaganda ao seu 
público-alvo. Para desenvolver seu pro
jeto, Gomes largou o emprego e o curso 
de computação na Universidade Federal 
de Brasília e mudou-se para São Paulo. 

Foram 18 meses de trabalho no novo 
software, a partir do lançamento da em
presa em agosto de 2007, permitido pelo 
investimento de 300 mil reais do fundo 
de capital Monashees, primeiro inves
tidor de peso no negócio. Basicamente, 
o sistema leva anúncios para um grupo 
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de 430 mil blogs, sites independentes e 
perfis sociais capazes de atingir uma 
audiência de 60 milhões de pessoas por 
mês. Os primeiros contratos com agên
cias de publicidade vieram em 2009. 
Hoje a empresa tem 1,5 mil anuncian
tes, entre eles o Google, a Unilever, a Fiat 
e a Microsoft, e exibe cerca de 1 bilhão 
de anúncios por mês. 

A tecnologia da boo-box permite de
tectar onde está a maior e melhor audi
ência para cada propaganda, baseada, 
entre outras coisas, nos sites que a pes
soa costuma visitar e seus assuntos de 

interesse. "Esta é a vantagem em relação 
à publicidade colocada nos veículos im
pressos, que chega ao mesmo tempo ao 
público que o anunciante quer e a quem 
não tem interesse. Na internet é possí
vel reduzir consideravelmente essa dis
persão", diz Gomes. O sistema reformu
la constantemente a base de sites sociais 
para excluir os de menor audiência e adi
cionar outros com mais acessos. 

Nesse mercado, eles concorrem com 
grandes players internacionais, como o 
Facebook e o Twitter, mas o desafio não 

intimida a startup. Gomes avalia que a 
boo-box tem a seu favor a proximidade 
com o mercado brasileiro, para o qual es
tá voltada. A empresa, tocada por uma 
equipe de 50 pessoas, das quais 40 ficam 
na sede em São Paulo e outras dez são 
pesquisadores na Argentina, inovou o 
mercado de publicidade digital. "A par
ceria com pesquisadores argentinos sur
giu porque lá existem profissionais aptos 
em estatísticas e linguística dispostos a 
trabalhar com startups, coisa rara por 
aqui", diz o executivo. 

Segundo o jovem empreendedor, o ob
jetivo, nada modesto, é a empresa con
quistar uma posição de grande impor
tância na economia brasileira. O tra
balho é gradual. Apenas no começo de 
2012, a remuneração de Gomes com a 
boo-box chegou ao patamar da que ele 
tinha no emprego que largou em 2006. 
De qualquer forma, ele admite que mui
ta coisa avançou desde que começou sua 
empreitada. "Precisei da ajuda de ami
gos. Dormi de favor em quarto de hóspe
de, morei em albergue durante um ano 
e comi muito miojo. Hoje a empresa es
tá de pé, mas ainda há muito trabalho a 
ser feito. A recompensa financeira fica 
para o futuro." - Por Samantha Maia 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 764, p. 60-61, 4 set. 2013. 




