
Via atinge um com 
as experiências personalizadas 

onsite da Insider

 ROI 80x  maior



A equipe da Insider nos apoiou 
durante todo o processo de 
concepção e execução das nossas 
campanhas, ajudando-nos a 
implementar experiências de usuário 
personalizadas. Com a ajuda das 
soluções de personalização da Insider, 
conseguimos entender profundamente 
as demandas de nossos clientes. 
Munidos desse conhecimento, 
conseguimos influenciá-los em 
diferentes estágios de sua jornada de 
compra. Isso melhorou nossas taxas de 
conversão e aumentou nosso ROI em 
80x."

Viviane Bittar 

Gerente de Marketing

“



Sobre
Via

A Via é uma empresa brasileira de 
varejo fundada através da fusão 
de 3 empresas líderes de comércio 
eletrônico do país - Casas Bahia, 
Ponto e Extra.com.br. Além de ter 
uma forte presença online, a marca 
opera mais de 1000 lojas físicas em 
todo o Brasil. Com o objetivo de se 
tornar uma plataforma líder de 
relacionamento e consumo, a Via 
atua como uma plataforma 
omnichannel para marcas de 
primeira linha. Oferece uma ampla 
gama de produtos, serviços, 
soluções financeiras e logística 
para ajudar marcas individuais e 
pessoas jurídicas a democratizar o 
crédito e proporcionar uma 
excelente experiência ao cliente. A 
empresa é reconhecida como o 
destino certo para produtos como 
móveis e eletrodomésticos. Além 
disso, a Via criou uma ferramenta 
de vendas - “Me Chama no Zap” 
para marcas, onde a empresa 
conta com mais de 20.000 
vendedores atendendo os clientes 
online de forma humanizada.




A fácil usabilidade e os modelos 
prontos da plataforma da Insider, 
além de uma integração “plug 
and play”, foram os principais 
motivos para a Via escolher a 
Insider como parceira. O serviço 
confiável e impecável oferecido 
pela equipe de sucesso do cliente 
também foi um fator crítico que 
convenceu a Via de que a Insider 
seria a melhor opção para seus 
desafios.


A Via tem o objetivo constante 
de ser a plataforma de 
comércio eletrônico mais 
personalizada e o destino 
preferencial para produtos de 
todas as categorias, “do alfinete 
ao foguete”. Para tanto, eles 
queriam personalizar as 
experiências do usuário de 
maneira escalável, mantendo 
uma verificação na carga de 
trabalho operacional.


Sumário

Executivo



A Insider nos ajuda a atingir nossos 
objetivos permitindo-nos incluir 
intervenções ao longo da jornada do 
cliente. Com base no comportamento 
do consumidor, podemos apresentar 
categorias que nossos clientes não 
imaginavam que tínhamos. Ou seja, o 
que fazemos com o Insider não é 
apenas personalizar a experiência, 
mas, de fato, aumentar 
estrategicamente a visibilidade de 
nossa infinidade de categorias para 
todos os nossos clientes.”


Viviane Bittar 

Gerente de Marketing

“



Elevando a experiência do usuário 
com banners personalizados


   Desafio 


A Via estava busanco uma nova e 
empolgante maneira de atrair a 
atenção do cliente e proporcionar 
experiências de compra 
interessantes e memoráveis. A 
equipe de marketing também 
precisava que isso fosse fácil de 
fazer em seu site sem exigir muito 
conhecimento técnico.


   Solução 


A equipe da Insider ajudou a Via 
com todo o treinamento necessário 
para extrair o máximo da 
plataforma. Com isso, eles foram 
capazes de usar o recurso de 
Banner Management de forma 
eficaz para criar uma experiência 
personalizada exclusivamente para 
cada usuário. A equipe da Insider 
também personalizou ainda mais o 
recurso de banner para os 
requisitos específicos da Via de 
adicionar um segundo banner no 
espaço com o uso de um slider.


   Resultados  

Com essa ferramenta, a Via 
conseguiu mostrar aos seus 
clientes banners relevantes com 
base em seus interesses, clima, 
etc. Por exemplo, se a 
temperatura estivesse acima de 
25°C, o banner exibia produtos 
relacionados ao verão. Isso 
proporcionou experiências 
cativantes e manteve os usuários 
engajados no site por mais 
tempo, alimentando o interesse 
de compra. Como resultado, a 
Via observou um aumento de 5% 
nas taxas de conversão.

A empresa potencializou a 
ferramenta de gerenciamento 
de banner do Insider e 
adicionou diferentes 
segmentos, como jogos, clima 
e fonte de tráfego.




5% de aumento 
nas taxas de 
conversão



Experiências gamificadas para 
aumentar o envolvimento do 
usuário


   Desafio 


Converter visitantes do site 
em clientes é um dos maiores 
desafios que as marcas 
encontram. Sem benefícios e 
incentivos, os visitantes 
geralmente desistem sem 
fazer uma compra. A Via 
queria uma solução 
inovadora que atraísse seus 
usuários e influenciasse sua 
decisão de compra. 

   Solução 


O Carnaval é um dos 
feriados mais importantes 
do Brasil, porém, também 
representa uma queda 
significativa nos índices de 
tráfego. A Via colaborou 
com a Insider para 
implementar uma 
experiência gamificada 
personalizada para os 
usuários se envolverem e 
incentivá-los neste grande 
dia. Ao entrar no site, os 
usuários do Via eram 
convidados a preencher 
uma pesquisa, responder 
algumas perguntas 

divertidas sobre o Carnaval 
e ganhar um cupom de 
desconto.

Isso incentivou os clientes a 
comprar produtos listados 
na página inicial do 
Carnaval usando o código 
do cupom.


   Resultados  

A Via observou um aumento 
significativo no engajamento 
do usuário e conseguiu se 
diferenciar de outros 
varejistas do mesmo 
segmento. Essa 
implementação melhorou 

, além 
de ter gerado mais de 10.000 
vendas. Além dos resultados 
quantitativos, o time de 
marketing reinventou o 
propósito do produto da 
Insider focado em fazer 
pesquisas com o usuário 
sobre o comportamento de 
compras e tal. O time da Via 
utilizou o produto, 
transformando-o em um quiz 
gamificado pra gerar vendas. 
Isso mostra o potencial infinito 
de possibilidades de 
abordagens dos produtos da 
Insider.



a 
taxa de cliques em 16%



16% de aumento

em CTR



Engajamento personalizado do 
cliente com a API do WhatsApp 
Business


   Desafio 


A Via tinha uma base 
crescente de assinantes 
que eles queriam nutrir e 
engajar por meio de 
conversas personalizadas, 
que são contextuais e em 
tempo real.

   Solução 


A Via criou uma campanha 
de boas-vindas usando a 
API do WhatsApp Business 
para enviar mensagens de 
boas-vindas acionadas em 
tempo real para seus 
assinantes. Eles usaram 
regras para acionar a 
mensagem assim que o 
comprador entrasse no 
estágio “Lead Collected”. 
Eles combinaram descontos 
de incentivo com essas 
mensagens em tempo real 
para influenciar seus 
assinantes a fazer a 
primeira compra.


   Resultados  

Via atingiu com 
essa solução, além de um 

  em 
apenas três semanas.

50x em ROI 

aumento de 36% no CTR



36% de aumento

em CTR

Online
Casas BahiaC

C

Olá, tudo bem? Aqui é o CB, 
das Casas Bahia! 

Eu vi que você visitou nosso 
site. Então, aqui está um 
presente de boas-vindas para 
você . Aproveite R$ 50 de 
desconto nas compras acima 
de R$ 500 e R$ 100 nas 
compras acima de R$ 1.000. 
Use o cupom: BEMVINDO para 
aproveitar o desconto em 
todos os produtos vendidos 
pela Casas Bahia. Gostou? 
Clique aqui para aproveitar a 
oferta:

cutt.ly/9n5Pvwy

11:45

Lead Engagement

(Mensagem de

boas-vindas)

Aumento de AOV

(Cupons de desconto 
para pedidos de alto 
valor)

URL encurtada



Um futuro

promissor

A Via planeja incluir mais canais 
em sua estratégia de 
personalização, como o 
aplicativo móvel, para poder 
oferecer uma experiência 
personalizada completa aos seus 
clientes.


Eles também pretendem integrar seu 
CRM com a Insider para poder enviar 
atributos e eventos para a plataforma 
da Insider a fim de enriquecer a 
segmentação do público e a 
experiência do usuário.




Sobre a
Insider

A Insider é uma plataforma única para experiências individualizadas e multicanais - permitindo que os 
profissionais de marketing corporativo conectem dados de clientes em canais e sistemas, prevejam 
seu comportamento futuro com um mecanismo de intenção de IA e individualizem a experiência do 
consumidor. Os profissionais de marketing usam a plataforma da Insider para oferecer experiências em 
canais como Web, App, Web Push, Email, SMS, e Apps de Mensageria (WhatsApp, RCS). 



Em 2022, a Insider atingiu o status de unicórnio e a NASDAQ parabenizou a empresa por se tornar um 
dos poucos unicórnios de SaaS B2B no mundo liderados por mulheres. A Insider é líder em charts e 
rankings como o Gartner Magic Quadrant for Personalization Engines 2022, The Forrester Wave for 
Cross-Channel Campaign Management 2021, e o IDC MarketScape: Worldwide Customer Data 
Platforms. A empresa tem liderado os rankings da G2 em Mobile Marketing Software e Personalization 
Grids por 20 quarters consecutivos, com uma avaliação de 4.7/5. A CrunchBase classificou 
recentemente a cofundadora e CEO da Insider, Hande Cilingir, como uma das principais CEOs 
mulheres fora dos EUA.



Um terço da Fortune 500 e das principais marcas de varejo, automotivo e viagens escolhem a Insider 
para oferecer experiências personalizadas lideradas por IA que excedem as expectativas do cliente. 
Insider tem a confiança de mais de 1.200 empresas globais, incluindo Singapore Airlines, Estée Lauder, 
Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L’Oreal, Samsung, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, Marks 
& Spencer, Allianz, MadeiraMadeira, Santander, BBVA, Pizza Hut, Avon, e CNN.
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