CASES
Captura de Leads

Conquista de novos clientes:
A ESTRATÉGIA DA CAPTURA DE LEADS
NumberSix é uma empresa especializada na venda de franquias, dentre estas franquias esta a Acqio,
franqueada especializada no ramo de pagamentos digitais. Com uma grande audiência, a empresa
passou a questionar como poderia aumentar ainda mais o seu público, por isso a estratégia de Captura de
leads foi recomendada, no sentido de buscar mais contatos que pudessem se interessar pelos serviços da
empresa.
Lead não é sinônimo de cliente.
Isso é algo que devemos prestar atenção quando falamos de captura de leads. O lead é aquele usuário ou
visitante do seu site, por exemplo, que está ali como um cliente em potencial, alguém que de alguma
forma se interessou pelo seus serviços ou produtos e deixou seus dados para que sua empresa possa
contactá-lo depois.
Portanto, se sua empresa ou startup conseguiu uma lista de e-mails é preciso pensar nos conteúdos que
vai direcionar a estes, no intuito de fazer desses clientes em potencial, clientes reais.

METODOLOGIA
A TADTARGET DESENVOLVEU UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL PARA CAPTURA DE LEADS USANDO
PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL PARA ENCONTRAR CLIENTES, NO PERFIL DESEJADO E NA REGIÃO ESCOLHIDA.

Hoje em dia é muito comum ouvir especialistas
em marketing digital falarem de leads, leads
qualiﬁcados, captura de leads.
A startup TadTarget disponibiliza em sua plataforma uma ferramenta que,
após instalação no site do cliente, cria um formulário (Popup) na home page
do site e possibilita que usuários que estão passando para visitar o site,
deixem seus dados como nome, endereço, telefone e e-mail.
Assim, é possível fazer contato com esses visitantes, que ainda seriam
clientes em potencial, ou seja, pessoas que estão de algumas forma atraídas
pelo seus serviço ou produto. Trazendo esses visitantes para um contato que
permita sua empresa a engajar esses visitantes, com conteúdos apropriados,
é um primeiro passo para atraí-los e começar a convertê-los. A intenção aqui
é, portanto, não só pegar esses contatos mas sim gestar e converter para
que você crie um relacionamento de qualidade com esse público.

PLANO E AÇÃO
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE CAPTURA DE LEADS PARA AS
FRANQUIAS DA NUMBERSIX - ACQIO E SMS-DIGITAL.

Acima uma imagem que retrata a captura de leads e sua organização dentro da
plataforma TadTarget. Através da plataforma TadTarget, nosso cliente pode acessar
sua conta e ver de forma organizada que são seus leads, quais seus e-mails e a partir
disso, manter o contato com eles no sentido de engajá-los e levá-los a compra.

ACOMPANHAMENTO

Deﬁnimos metas de investimento após o projeto de
estruturação terminar e um planejamento com metas de
captura de leads ao mês.

EM 30 DIAS REALIZAMOS A ESTRUTURAÇÃO DIGITAL
DA EMPRESA DO CLIENTE E APRESENTAMOS O VALOR
DE INVESTIMENTO INICIAL PARA ATINGIR OS CLIENTES.
Apresentar um planejamento e segui-lo foi de extrema importância para garantir
feedbacks positivos para a NumberSix. A realização da estruturação digital do site
permitiu, não só que a TadTarget pudesse mostrar os primeiros resultados de seu
trabalho de marketing digital, mas também que caminhasse no sentido de
automatizar todo o trabalho.

IDENTIFICANDO CLIENTES EM POTENCIAL

O cliente procurava investir em marketing digital para identiﬁcar
potenciais clientes para as suas franquias, inicialmente que
eram ( acqio, sms-digital ). Eles então buscaram uma forma de
atingir seus possíveis interessados, em busca de leads.

A TADTARGET APRESENTOU A
PROPOSTA DE MARKETING DIGITAL
ONDE INCLUIU TODO O SETUP COM
DESENVOLVIMENTO DO SITE E
ESTRATÉGIA PARA CAPTURA DE LEADS.

Na imagem acima podemos identiﬁcar o Pop Up da TadTarget, instrumento
desenvolvido justamente para a captura de leads. Através desta ferramenta é possível
obter dados como nome, e-mail, telefone e a cidade de clientes em potencial.

IDENTIFICANDO CLIENTES EM POTENCIAL

Esses formulários, ao serem preenchidos pelos visitantes do site da
NumberSix, capturaram leads para nosso cliente e são o primeiro
passo para a manutenção e gestão desses que ainda eram clientes
em potencial da NumberSix. É importante sempre ter em mente
que esses visitantes para serem convertidos e se tornarem clientes
reais terão que passar pelos estágios propostos no já conhecido
Funil de Vendas.
Assim sendo, esses contatos devem ser atraídos, convertidos,
então a importacia de se relacionar corretamente com estes para
que sua venda seja alcançada. Capturar leads é um primeiro e
importante passo, mas sempre temos que manter e gestar da
melhor maneira possível estes contatos, senão se perde vendas
que é o objetivo ﬁnal dessa estratégia de marketing digital.

Em resumo, atrair visitantes e conseguir contactá-los é apenas um passo, por isso, pense em como você irá receber esses contatos. Uma
boa forma de lidar com esses contratempos dentro do marketing digital é criar conteúdos relevantes para nutrir da forma correta seus
leads, fazendo com que estes caiam no funil de vendas e efetuem a compra do seu serviçoi ou produto no seu site.

RESULTADO: GERAÇÃO DE LEADS QUALIFICADOS
Ao iniciar a captura de leads, o que notamos é que com sucesso
atingimos o público-alvo, identiﬁcamos custos e conseguimos
prever os próximos investimentos. O cliente está satisfeito pois
está tendo leads de qualidade para trabalhar e por isso continua a
manter o investimento.

Na imagem acima é possível perceber que a captura de leads tem
constantemente aumentado para a NumberSix - Acqio.

RESULTADO: GERAÇÃO DE LEADS QUALIFICADOS
A empresa ﬁcou satisfeita com esse resultado e
continua com a TadTarget para que juntos
possamos pensar novas estratégias, por exemplo,
criação de newsletters e e-mail marketing.
Assim, é possível não só ter uma lista de e-mails, mas trabalhar conteúdos
especíﬁcos que levarão essas pessoas que estavam passando apenas pelo
seu site, mas de alguma forma se interessaram por algum serviço, a
efetuar uma compra. Manter um relacionamento com seus leads é uma
etapa bem imprescindível para garantir que suas vendas cresçam junto
com seu número de leads.
Não só o cliente está satisfeito com nossa ferramenta e as possibilidades
outras que a plataforma TadTarget disponibiliza, mas também a nossa
startup ﬁcou muito feliz em ver, a partir deste case de sucesso, como
nossas estratégias e ferramentas de automação do marketing digital
estão nos encaminhando para um trabalho eﬁciente e eﬁcaz, dentro do
que a gente acredita que o marketing deva ser.
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