
O tíquete médio por
cliente é de R$ 3 mil
por mês. E a tecnologia
permite a mensuração
dos resultados pelas
empresas de suas
campanhas online
tem sido nosso
grande atrativo”
JoséCosceli
presidente da ReachLocal para AL

“Com baixo custo, o marketing di-
gital aparece como alternativa pa-
ra as pequenas e médias empresas
fazerem a divulgação de seus pro-
dutos. Multinacional norte-ame-
ricana voltada para soluções tec-
nológicas de marketing online, a
ReachLocal - no Brasil desde ja-
neiro - conta com mais de 80
clientes, a maior parte pequenas e
médias. Essas empresas podem
acompanhar o retorno de seus in-
vestimentos com ferramentas
que, por exemplo, rastreiam e gra-
vam os contatos telefônicos feitos
como resultado de campanhas,
gerando relatórios em tempo real.

“Estamos há dez anos no mer-
cado mundial e entramos na Amé-
rica Latina a partir do Brasil. As
pequenas e médias empresas já re-
presentam 70% do nosso fatura-
mento, que em 2012 foi na casa
dos US$ 460 milhões. Projeta-
mos entre US$ 530 milhões e US$
540 milhões este ano”, conta Jo-
sé Cosceli, presidente da Rea-
chLocal para a América Latina.

“Nossa ida para outros países
acompanha o crescimento do
Google nestes locais. Por isso, vie-
mos para o Brasil, que é ainda um
país que cresce, apesar da instabi-
lidade mundial”, completa.

A empresa atua em 12 países,
além do Brasil: Estados Unidos,
Canadá, Holanda, Inglaterra, Ale-
manha, República Tcheca, Polô-
nia, Iugoslávia, Austrália, Nova
Zelândia, Japão e Índia. “Já temos
start-ups na Rússia e na Áustria,
e até o fim do ano, chegaremos à
Cingapura”, diz Consceli.

Com a expansão para outros
países, a expectativa é que a parti-
cipação do mercado internacio-
nal no faturamento da empresa
cresça de 30% para 40%. O res-
tante está no mercado norte-
americano, origem da empresa.

Para conseguir se firmar no Bra-
sil, a ReachLocal aposta nos seg-
mentos: automotivo, construções
e reformas, educação, empresas
jurídicas, mercado imobiliário e
saúde e beleza. A empresa oferece
campanhas online de baixo custo,
que aumentam a visibilidade da
marca e direcionam as buscas rea-
lizadas pela internet. Por meio de
parcerias com o Google, Yahoo! e
Bing, além diretórios locais, a em-
presa trabalha com palavras-cha-
ve e analisa as buscas de produtos.

“O tíquete médio por cliente é
de R$ 3 mil/mês. E a tecnologia
permite a mensuração dos resul-
tados das campanhas online tem
sido nosso grande atrativo”, res-
salta o executivo. A ReachLocal
está em São Paulo, mas já perce-
be o Rio e Minas Gerais como es-
tados primordiais no país.

“Queremos ter cerca de 200
clientes até o final do ano, no
país”, diz ele. Para o ano que vem,
a empresa espera ter entre 600 e
700 brasileiras em seu portfólio.

O retorno com a implantação do
marketing digital pelas pequenas
e médias empresas é quase imedia-
to. Márcio Sena, dono da marmo-
raria Ambiente Padrão do Rio de
Janeiro, cliente da ReachLocal, já
comemora os bons resultados.

Há cinco meses, 95% dos seus
atendimentos eram arquitetos e
só 5% vinham de seu site. Hoje, es-
sa relação se inverteu e 90% dos

contatos já partem da internet.
“Nosso resultado de vendas

triplicou. Atualmente, chegam,
em média, seis ou sete orçamen-
tos por dia. Antes, eram dois ou
três por semana”, conta o dono
da marmoraria, especializada
em produtos importados.

Segundo Sena, seu faturamen-
to aumentou 66%, só no primei-
ro mês, a melhora foi de 40%.

“Como o retorno do investimen-
to foi imediato, vou poder rees-
truturar a empresa e investir em
mais máquinas e pessoal”, diz,
ressaltando o acompanhamento
das conversas telefônicas de suas
atendentes também foi importan-
te, para a melhoria dos atendi-
mentos aos seus clientes.

A concessionária BMW Agu-
lhas Negras de São Paulo é outro

caso de sucesso. Mozard Castro,
dono da empresa, destaca que de
10% a 15% de suas vendas de car-
ro vem da internet. “90% das ven-
das vem das campanhas da Rea-
chLocal no Google”, declara. Sem
falar em valores, Mozard destaca
que cerca de 40% de seus investi-
mentos são em publicidade. “Vale
a pena, pois já começamos a co-
lher resultados”, finaliza. G.M.
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Divulgação

Marketing digital para todos

Campanhas online incrementam as vendas

Cosceli:Pequenasemédiasempresasjárepresentam70%dofaturamentomundialdaempresa

Retorno ao investimento em tempo real é o diferencial da ReachLocal, que mira as pequenas e médias empresas

Há cinco meses,
95% dos atendimentos
da marmoraria
Ambiente Padrão eram
arquitetos. Hoje, com o
marketing online,
90% dos contatos já
partem da internet
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Empresas, p. 14.




