
Não são apenas os cursos e con-
sultorias que podem ajudar um
empreendimento recente a se
firmar. Entre as ferramentas dis-
poníveis, a publicidade no meio
digital se destaca por ser eficien-
te e acessível a micro e peque-
nas empresas. Luis Felipe Cota,
cofundador da agência de mar-
keting digital Goomark, explica
que esse tipo de propaganda re-
quer um investimento mais bai-
xo e “realmente faz diferença
no negócio das companhias, au-
mentando o crescimento”.

Quando um cliente procura a
agência, a melhor estratégia é
traçada e é possível até mesmo
dar estimativas de retorno. Co-
ta explica que com no Google,
por exemplo, o cliente compra
cliques (audiência), com um
custo médio de R$ 1,50. Se uma
empresa de e-commerce com
vendas direto no site contrata a
agência, depois de quatro me-
ses de campanha ela tem uma
estimativa de que 2% dos cli-
ques irá gerar negócios. Se fo-
rem estimados mil cliques, isso
significa que serão geradas 20
vendas, a um custo de R$ 1.500.
Se o ticket médio for de R$ 350,
a empresa sabe que terá um re-
torno bruto de R$ 7 mil.

Cota é ele mesmo um em-
preendedor. Começou a agên-
cia quando tinha 24 anos, em
2008, ao perceber o potencial
do chamado “search marke-
ting”, uma atividade que pro-
move websites nas ferramentas
de pesquisa, como o Google. O
gigante inclusive certificou a
Goomark, atestando que a com-
panhia tem as competências ne-
cessárias para trabalhar com o

AdWords. A ferramenta gerou
mais de R$ 2 milhões em ven-
das para a Goomark em 2011.

Mas não é apenas no Google
que a agência foca o seu traba-
lho. Cota conta que está fechan-
do uma parceria com o Face-
book, já que a rede social irá lan-
çar uma ferramenta de anúncios
somente para pequenas e médias
empresas, a partir da próxima se-

mana. Além dos dois gigantes di-
gitais, a Goomark ainda tem es-
tratégias voltadas para Twitter,
LinkedIn, Instagram e Yahoo!,
por exemplo. E se prepara para
as novidades que têm sido lança-
das, como a So.cl (lê-se social),
nova rede social da Microsoft.

“Testamos tudo o que sai de
novo”, explica Cota. “Ficamos
atentos às novidades e testamos
para entender se vai ter poten-
cial de negócio. Se a moda pe-
gar, já estaremos prontos para
trabalhar com essas ferramen-
tas”, acrescenta o executivo.

Expansão
Desde o início de sua atuação, a
Goomark tem como foco as pe-
quenas e médias empresas, pos-
suindo mais de 140 clientes. O
crescimento de 2010 para 2011
foi de 135%, alcançando fatura-
mento de R$ 800 mil. Neste ano,
a previsão é chegar a R$ 1,5 mi-
lhão. E a agência quer ir mais lon-
ge, com um projeto de expansão
bem planejado, incluindo desde
as contratações até o número de
contas para o futuro. Atualmen-
te, a companhia tem três funcio-
nários no atendimento, número
que deve passar para 20 até 2014.
Com isso, os clientes devem che-
gar a 1.600 no mesmo período.

O crescimento da agência é
acompanhado pelo sucesso dos
seus clientes. “Nós tratamos ca-
da clientes como se fosse a nossa
empresa. E os números mos-
tram que temos cumprido o nos-
so propósito”, conta Luis Felipe
Cota, ao falar sobre contas como
a Sapeka, a Fácil Cred e a Angela
Magazine, que conquistaram
crescimento significativo. ■ G.C.
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Vai que dá!

Na era digital, é bom
ter a rede como aliada
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O empreendedorismo tem muitas meadas, mas uma delas tem este
fio: Mark se aconselhava com Steve que se aconselhava com Larry que
se aconselhava com Don que se aconselhava com William que se acon-
selhou com amigos quando fundou, em 1959, a Draper, Gaither & An-
derson (DG&A), 1ª firma de venture capital do Vale do Silício.

William Henry Draper Jr já tinha se aposentado quando decidiu mu-
dar para Palo Alto, na Califórnia, para investir em tecnologias geradas
pela Universidade de Stanford, afinal iniciativas parecidas já vinham
dando um bom retorno na Universidade de Harvard e no MIT. Vai que
dá certo? Draper contratou o Don Lucas que rapidamente se tornou
sócio da firma. Em 1966, todos na DG&A já tinham ganho um bom di-
nheiro e Draper se aposentou novamente, aconselhando o jovem Lu-
cas a seguir seu próprio caminho. Lucas continuou seu trabalho como
investidor e passou a prestar atenção nos jovens que alugavam uma
pequena sala na parte debaixo do prédio onde ficava seu escritório.
Mesmo não entendendo direito o que faziam, passou a dar conselhos
ao jovem fundador da empresa, Larry. Larry Ellison gostou tanto de
Lucas que o nomeou presidente do conselho de administração, cargo
pomposo para uma startup que tinha o estranho nome de oráculo. E a
Oracle cresceu e a fama de gênio indomável do seu fundador tam-
bém. Poucos ousariam contatar Ellison diretamente, mas Steve Jobs
passou a pedir seus conselhos sempre que tinha que tomar grandes de-
cisões e também o convidou para ser membro do conselho de admi-

nistração da Apple. Da mesma for-
ma, poucos ousariam pedir conse-
lhos ao também egocêntrico co-fun-
dador da Apple, mas Mark Zucker-
berg, cofundador do Facebook, era
um destes poucos e até hoje agrade-
ce os conselhos de Jobs sobre como
manter o foco, desenvolver uma
grande equipe e produtos de alta qua-
lidade. Mas não deu tempo para Zu-
ckerberg convidar Jobs para o conse-
lho de administração do Facebook.

Mas o fio desta história não está
nos livros e nem na cabeça dos pro-
fessores e consultores de empreende-
dorismo. Este fio é a generosidade na
divisão daquilo que os empreendedo-
res têm de mais valioso: a sabedoria.

Um sábio tradicional classificaria a sabedoria empreendedora co-
mo ingenuidade ou mesmo imprudência. Não ter sucesso em 10 mil
tentativas é uma prova irrefutável de fracasso para o sábio tradicio-
nal, mas para Thomas Edison só foram 10 mil descobertas de como
aquilo não funcionava. Escolher qualquer cor desde que seja preta
pode ser classificado como um erro para o sábio tradicional, mas era
a única cor tecnologicamente disponível para que Henry Ford conse-
guisse pintar seus carros com apenas uma demão de tinta e assim
mantivesse a altíssima produtividade da sua fábrica de automóveis.

Neste semestre, o Wilson Poit, empreendedor da Poit Energia e mem-
bro do conselho da Endeavor no Brasil, veio dar uma palestra para a mi-
nha classe. Como sei que a Endeavor atua fortemente por meio de con-
selheiros, perguntei com quem Poit se aconselhava e qual tinha sido
um dos melhores conselhos recebidos. Dentre os vários empreendedo-
res que mencionou, citou o conselho de Jorge Paulo Lemann como um
dos melhores que recebeu. Curiosamente, o conselho também é o no-
me do barco de Lemann: Vai que dá! Quando estiver em dúvida em al-
gum negócio, vai que dá! Sábios tradicionais pensariam vai que dá m...
Mas sábios empreendedores acreditam no vai, que dá certo! ■

Alexandre Rezende

Com estratégias no Google e Facebook, agência de marketing digital
Goomark ajuda pequenas empresas a conquistarem clientes e negócios

MARCELO NAKAGAWA
Professor e Coordenador do Centro
de Empreendedorismo do Insper

O fio da história
do Vale do Silício é
a generosidade na
divisão daquilo que
os empreendedores
têm de mais valioso:
a sabedoria. Um
sábio tradicional
a classificaria
como ingenuidade
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AS CAMPANHAS DA 
GOOMARK

Estratégias e resultados de 
alguns casos de sucesso

FÁCIL CRED BRASIL

Seis campanhas diferentes, separadas 
por tipos de empréstimos.
Começou em agosto de 2011.
Retorno de 26,80%, com 3.549 
conversões.
Campanha está aumentando o volume 
de negócios em 20%

ANGELA MAGAZINE

Estratégia de interação com o público 
pelas mídias sociais.
Quase 8 mil interações em dois
meses de ação.
Mais de 4 mil likes nos posts e 2 mil 
compartilhamentos pelo Facebook.
Crescimento semanal de impacto com 
usuários é de 10%

SAPEKA LINGERIE

Estratégia focada no Facebook Ads 
para aumentar a visibilidade da marca.
Faturamento da empresa aumentou em 
20% com o Facebook.
A rede social influenciou 75% das 
vendas do e-commerce.
Número de distribuidoras da marca 
aumentou 25%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




