· ESTUDO DE CASO ·

VINTECONTO
CONTEXTO

INTRODUÇÃO
O Vinteconto é um marketplace que reúne serviços
oferecidos por freelancers por um valor abaixo do
mercado – a partir de 20 reais – e facilita a vida de
quem procura por esse tipo de trabalho.

384mil

40%

70%

Pessoas atuam de
freelancers no
Brasil.

Buscam maior
flexibilidade.

Utilizam esses sites
para divulgar seus
portfólios.

Como fazer um marketplace com diferenciais tanto para
quem oferece serviços, quanto para quem busca por eles

SOLUÇÃO

?

Para conseguir captar dois públicos distintos (freelancers e empreendedores) o Vinteconto investiu em
diferenciais que facilitassem a vida de ambos. As ações, inspiradas em marketplaces internacionais, vão
desde o design do site, que é agradável e intuitivo, à variedade de serviços oferecidos, o que entrega uma
maior liberdade para os freelancers e uma maior variedade de escolha para os clientes.

FACILIDADES PARA
FREELANCERS E
CLIENTES

os serviços são
postados em
portfólios, assim,
o cliente vai até
o freelancer já
conhecendo o
tipo de trabalho,
prazo e preço
dele.

BAIXOS PREÇOS

O Vinteconto
conta com uma
grande gama de
serviços por 20
reais, que em
outros lugares
custariam
centenas de
reais, sem afetar
a qualidade.

SERVIÇOS
INOVADORES

SITE INTERATIVO

O Vinteconto
tem ofertas de
serviços que
são pouco
conhecidos no
Brasil, mas que
têm potencial
para crescer
rapidamente

É simples
escolher e
comprar o
serviço principal
e os serviços
extras
oferecidos na
página do
freelancer, o
que pode ser
feito apenas
alguns cliques

RESULTADOS
Para Nicky o foco da empresa está na qualidade, a
ideia é o site não seja superlotado, mas responsivo
e útil. Atualmente, o Vinteconto, ainda em fase de
testes, conta com:

3

15mil

10mil

Funcionários na
administração do
site

Usuários
Ativos atualmente

É o número de
pedidos estimados
para 2017

“DESCUBRA O QUE VOCÊ AMA FAZER E IDENTIFIQUE OPORTUNIDADES PARA TER SUCESSO EM SEU NEGÓCIO!”
Nicky Costa
AUTORIA
Leticia Bezerra
Para mais estudos de caso acesse:
http://bis.sebrae.com.br/bis/

Vinteconto
https://vinteconto.com.br/

