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O auxílio 
que faltava 

Site CraftMyBOx ajuda uSuáriOS a 
MOntar uM COMputadOr deSktOp 
SOB Medida  por Maria Beatriz Vaccari

p
laca-mãe, memória RAM, placa de 
vídeo, gabinete e processador. Esses 
são alguns dos itens essenciais para 
o funcionamento de um computador. 
Muitos usuários optam por escolher 
a potência de cada um desses 
componentes e criar um desktop 

personalizado. Entretanto, quem não é muito 
experiente pode sentir algumas dificuldades na 
hora de escolher as peças “sob medida”. O site 
CraftMyBox foi criado exatamente para auxiliar 
esses usuários de forma eficiente e gratuita. 

A plataforma permite que o internauta  
simule a montagem de uma máquina. Ele navega 
por diferentes listas de componentes e seleciona 
os desejados, que contam com links diretos  
para fazer a compra nas lojas com os melhores 
preços. Depois de escolher todas as peças 
essenciais, dá para ter uma ideia do valor total 
do projeto. De quebra, a pessoa ainda é avisada 
se houver algum problema de compatibilidade. 

Esse recurso ajuda a evitar constrangimentos e 
problemas de funcionamento. 

A Revista Locaweb conversou com o analista 
de sistemas Leandro Peres Gonçalves e com 
os desenvolvedores de sistemas Rafael Frenhe 
Beraldo e Matheus Zorzete Marchiore. São eles que 
estão por trás do CraftMyBox. Na entrevista abaixo, 
falam como o sistema funciona, quais as vantagens 
oferecidas e as expectativas para o futuro do site.

 

Revista Locaweb: O que é o CraftMyBox?

Rafael Beraldo: CraftMyBox é um site que 
auxilia o usuário a selecionar as peças de um 
computador sem a necessidade de grandes 
conhecimentos técnicos, focando somente 
a configuração e o melhor preço. A pessoa 
deve conseguir montar uma configuração de 
computador totalmente compatível e com os 
melhores preços do mercado brasileiro.

Site CraftMyBox 
ajuda usuários 
que querem 
montar um 
computador 
desktop do zero
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LW: Como e quando surgiu a ideia para 
criar o negócio?

Leandro Gonçalves: A ideia do projeto 
surgiu em uma conversa entre amigos, na qual 
identificamos uma carência desse tipo serviço no 
Brasil. Atualmente, quem gosta ou trabalha com 
montagens de computador necessita acessar sites 
estrangeiros ou várias páginas diferentes para 
saber especificações das peças e compatibilidade. 
O público que quer apenas fazer um upgrade ou 
melhoria da sua máquina também precisa entrar 
nesses sites, sendo que nenhum oferece preços 
atualizados e em reais. 

LW: Por que montar um PC é tão difícil 
para a maioria das pessoas?

Matheus Marchiore: A dificuldade aparece 
quando as pessoas precisam comprar peças 
separadas e específicas. Não é todo mundo 
que tem vontade e paciência para entender ou 
aprender como funcionam e se integram entre si. 
Existem muitas variáveis que podem interferir na 
compatibilidade dos itens. Sem um checklist, fica 
difícil até para os mais experientes.

LW: Como o CraftMyBox ajuda a superar 
esse obstáculo?

LG: Inicialmente, apresentamos as peças. Conforme 
o usuário vai selecionando, nosso algoritmo executa 
verificações nos itens escolhidos. Caso encontre 
alguma falha entre eles, a pessoa é alertada. 

LW: Como funciona o sistema de 
verificação de compatibilidade das peças? 

RB: A compatibilidade entre peças é um fator 
muito importante. Todas as peças de um 
computador funcionam interligadas. Qualquer 
incompatibilidade entre elas impossibilita o PC de 
funcionar corretamente. No CraftMyBox oferecemos 
esse serviço por meio de mais de 40 testes de 
compatibilidade, para que o computador do usuário 
possa ser montado sem problemas. O algoritmo 
é capaz de analisar as informações das peças 
adicionadas para validar sua build.

LW: Os preços dos componentes são 
comparados como? 

MM: Fazemos o levantamento dos preços das 
lojas brasileiras que estão no nosso catálogo. 
Depois, os valores são comparados entre essas 
lojas para saber qual o menor. A partir disso, 
sabemos qual empresa devemos indicar para o 
usuário para determinado produto, poupando-lhe 
o tempo de pesquisar loja por loja para realizar 
essa verificação. Esse é um dos pontos que mais 
agrada aos nossos usuários. Atualmente, não 
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temos nenhuma loja parceira. Estamos tentando 
contato com algumas e procurando novas 
parcerias, pois queremos adicionar o maior 
número de lojas confiáveis para atender melhor 
o usuário final.

LW: Quais são as vantagens de investir em 
um desktop? 

LG: Uma das principais vantagens é o preço. Na 
maioria das vezes, um desktop com a mesma 
configuração de um notebook é mais barato. A 
pessoa também tem mais liberdade para fazer 
upgrades. Quem investe em um PC mediano 
pode gastar um pouco por ano para fazer 
upgrades. Assim, é possível ter uma máquina 
atualizada sem a necessidade de comprar 
outra. A manutenção também tende a ser mais 
econômica, já que não precisa de assistência 
especializada. Claro que também existem pontos 
francos. O principal é a portabilidade. 

LW: E em relação aos desktops  
vendidos prontos?

RB: O cliente que monta seu próprio 
computador tem melhor relação custo-benefício 
e custo-desempenho. Você compra somente o 
que quiser e o que precisar e tem controle total 
das peças e do orçamento. 

LW: É preciso pagar pelos serviços  
do CraftMyBox? 

MM: Não, o serviço é totalmente grátis e livre 
de propagandas. A plataforma foi feita pensando 
na comunidade, focando principalmente a 
resolução do problema do usuário.

LW: Como o CraftMyBox ganha dinheiro?
 

MM: Ainda não monetizamos o site, visto que 
o projeto foi recentemente lançado e estamos 

focados em correção de falhas, cadastro de 
peças e sugestões de usuários. Em paralelo, 
estamos buscando parcerias com as lojas, com o 
objetivo de tornar o site sustentável e conseguir 
dedicar mais tempo a ele.

LW: Como está o retorno do negócio? 

RB: Estamos muito felizes com o feedback do 
pessoal até o momento! Estão falando muito bem 
e gostando do serviço. Acreditamos que estamos 
ajudando a resolver os problemas encontrados 
pelos brasileiros.

LW: Quais são as expectativas para o  
futuro da empresa?

LG: As expectativas são as melhores. Esse trabalho 
foi concebido sem pensar em lucro. Fazemos o que 
gostamos. Esperamos aumentar acessos e aceitação 
dos usuários. E que, cada vez mais, a comunidade 
brasileira sinta confiança e possa contar com um site 
referência no ramo. Vamos continuar melhorando 
a página sempre que possível e adicionando as 
peças. É um trabalho contínuo, já que esses itens são 
lançados a todo momento.

“a COMpatiBilidade 
entre aS peçaS de uM 
COMputadOr é uM fatOr 
MuitO iMpOrtante”

Rafael Beraldo, 
criador do 
CraftMyBox


