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ANA TORRES PEREIRA

Trabalham com vendas e marke-
ting, são portugueses e não estão
em crise. Parece mentira, mas a
equipa da Sales Engine Online
(SEO)garantequenão.Aempresa
de marketinge vendas online não
só está a crescer, como está a ex-
pandiroseunegócio.DavidPinhei-
ro, co-fundadordaempresa, afir-
mouao Negócios:“aInternetéum
mercado anti-crise e o nosso pro-
dutoé100%anti-crise”.Játêmes-
critórios em São Paulo e em Ma-
drid, vão ter o primeiro “fran-
chising” em Angola e prometem
nãoficarporaqui.

A SEO surgiu no mercado, em
2009,quandoacrisejáestavapara
ficar. O seu negócio baseia-se na
criação de soluções de marketing
naInternetparacaptarcontactos
paraosseusclientes.Oclienteape-
naspagaporcadacontactoefectua-
do. “Corremos esse risco, mas é
sempremuitorelativo,porquefa-
zemos sempre um estudo muito
detalhado...”, explicou David Pi-
nheiro.Paraminimizaresterisco,
aSEO escolhe países menos ma-
duros e clientes que tenham uma
grande base de dados, cujo depar-
tamento comercial assegure aca-
pacidadedeprocessarumelevado
número de clientes. “Háclientes
que, no Brasil, nos pedem cinco
mil, 10 mil, 15 mil contactos por
mêsenóspreferimosnãoentregar,
porque parao fazertemos que es-
taremsítiosquenãosãoosmaisdi-
gnos para a campanha em ques-
tão”, explicou o directorde negó-
ciodaSEO.

Logo em 2010, a empresa en-
trouno Brasileem Espanha,atra-
vés daconstituição de uma“joint
venture” com empresários locais.
ASEOtemmantidotodoo“know
how”emPortugaleaexpansãoin-
ternacionaltemsidofeitacomfor-
ças de vendas. Agora, o passo se-
guinte daexpansão internacional
passapor“franchisar” o negócio,

mascomumconceitodiferentedo
habitual. DavidPinheirodetalhou:
“o ‘franchising’ só exploraaparte
comercial,porquenãoabdicamos
donosso‘knowhow’”. Oprimeiro
surgiráem Angola, onde o “fran-
chisado”irápagarumvalorinicial
de 22 mil euros e 19% pelas recei-
tas.O empresáriocontouqueeste
poderásero primeiro passo para
alargar o negócio aoutros países
africanos,comoaNigéria,Áfricado
Sul,MoçambiqueeoQuénia.

A SEO estáareceber convites
paraentrarnum conjunto de ou-
trospaíses.“Agoraestamosafazer
umafiltragemparasaberparaque
mercadoséquevamos”,sendoque
o objectivo “é abrir dois ou três
mercados por ano”. No final de
2012, aSEO prevê que o mercado
internacionalpeseentre20a25%
dasreceitas.Nopróximoanoessa
percentagem deve atingir50%. A
SEO contacom16 colaboradores,
em Portugal, e estima“contratar
maistrêsaseispessoas”,tendoem
contaaperspectivadeexpansão.

Em2011asvendasforamde1,2
milhões de euros. Este ano deve-
rãoatingirtrêsmilhõesdeeuros.

A Sales Engine Online faz da Internet o seu palco
e do marketing a sua vida. Já está no Brasil e em
Espanha e vai arrancar com o negócio em Angola

David Pinheiro | O director de negócio da SEO tem como objectivo abrir dois ou três mercados novos por ano.

PE RG U N TAS A

“Uma coisa que está no nosso ADN desde
o primeiro dia é a internacionalização”

Qual foi o vosso “business plan” inicial? 
Uma coisa que está no nosso

ADNdesde o primeiro diaé ainter-
nacionalização,porquesabemosque
temos um negócio que rapidamen-
te aparece nos outros mercados e
queébemvisto.Umadasrazõesque
nosfezsairdeumempregoestávele
bom foi fazer algo que podia ser
transpostoparaoutrasgeografias.E
foiissoquefizemos,abrimosaSales
Engine Online em 2009 e em 2010
jáestávamosavenderemSãoPaulo
e em Madrid, com uma empresa
com parceriade capital. Depois de-
cidimos avançar com aquestão do
“franchising”...

Qual foi o investimento inicial? 
Tivemos de pedir um emprésti-

moàbanca,porqueonossonegócio
depende 100% de umaplataforma
tecnológicaquefoifeitaporprogra-
madores externos, que não tínha-
mosnaaltura.Estaplataformaper-
mite-nos “trackiar” [seguiro rasto]
de todos os meios e saber quais os
que estão adare os que não estão a
dar.

Qual foi o montante? Foi difícil conven-
cer a banca emprestar dinheiro a dois 
jovens empresários? 
Jánaalturanãofoifácil.Tivemos

de dar os nossos avais pessoais e os

das nossas esposas e tivemos seis
meses até obter o empréstimo. In-
vestimosatéagoracercade200mil
euros,naprimeirafasecerca50a75
mileuros.

Como é que delinearam os primeiros 
passos da estratégia internacional, em 
Espanha e no Brasil? 
Foi através dos contactos que o

Carlos e o Tiago tinham... Quando
constituímosaempresa,elesenvia-
ramaapresentaçãoparaalgunsami-
gosefacilmenteapareceramduasou
três empresas para cada mercado.
ParaoBrasilvieramcáinvestidores
eparaEspanhafomosnóslá.
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CO-FUNDADOR DA SALES ENGINE ONLINE

Prémios Exportação & Internacionalização

“O nosso
produto é
100% anti-crise”

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Iniciativa

Premiar exportadoras
Leia online todos os trabalhos
já publicados sobre as empresas
que dão cartas no exterior.
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I D E I AS - CH AVE

TODA A INFORMAÇÃO
CONTA
A plataforma da Sales Engine

Online tem como objectivo
transformar todos os dados
recolhidos dos seus clientes em
informação útil e relevante que tem
como objectivo ajudar os gestores a
aumentar o potencial de cada
campanha de Internet, maximizando
o seu desempenho geral.

SÓ PAGA PELO RESULTADO
O modelo da Sales Engine
Online baseia-se na receita

mediante os resultados. Assim, os
clientes da Sales Engine Online

somente pagam pelos resultados
gerados pela campanha em questão.

INTERNACIONALIZAÇÃO
O Brasil e Espanha foram os
dois países prioritários para

esta empresa portuguesa, que hoje
já presta serviço em mais de 16
países.

“FRANCHISING”
É O PRÓXIMO PASSO
Já investiram em

subsidiárias, mas a Sales Engine
Online está a analisar “franchisar”
o seu negócio.
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DEPOIS DE ARRANCAR PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO,
SEO ANALISA “FRANCHISING” DO NEGÓCIO


