
Coca-Cola aumenta 
em 19% a taxa de 

conversão com ações 
de engajamento onsite



Nossa experiência com a Insider 
tem sido excelente desde o início. 
Trabalhamos com uma equipe que 
está constantemente preocupada 
em nos trazer novas ideias para 
melhorar o desempenho do nosso 
site. Eles estão sempre presentes 
para nos ajudar a otimizar nossas 
campanhas e nos ensinar como 
usar as ferramentas da Insider para 
nos ajudar a nos tornar 
independentes e dimensionar 
nossa experiência e crescimento. 
Estamos muito satisfeitos com os 
resultados das campanhas e com a 
equipe que formamos — queremos 
ir além.

Macarena Arriagada - Gerente de Canais Digitais

“



Sobre a Coca-Cola Embonor

A Coca-Cola Embonor S.A. é uma empresa chilena dedicada 
principalmente à produção licenciada e distribuição de bebidas não 
alcoólicas da The Coca-Cola Company. Eles são responsáveis   por 
cerca de 37% do volume total de vendas da Coca-Cola no Chile e 
perto de 100% das vendas na Bolívia.

Fundada em 1962, a Coca-Cola (Chile) possui uma receita anual de 
mais de US$ 800 milhões e emprega mais de 4.000 pessoas.

A empresa expandiu-se recentemente para a comercialização e 
distribuição de bebidas alcoólicas para a empresa Diageo PLC. O 
território em que operam essas marcas é o Chile.

Fundada em: 1962

Opera em: Chile, Bolívia

Número de funcionários: 4200



Sumário executivo

A Coca-Cola já tinha um site de e-commerce, mas ainda não 
havia integrado uma tech stack para criar experiências de 
usuário ricas e um envolvimento mais abrangente com seus 
clientes.

O principal objetivo da Coca-Cola era otimizar o engajamento do 
usuário e aprimorar sua capacidade de analisar as informações 
do usuário para facilitar uma melhor personalização. Os produtos 
de marketing exclusivos da Insider foram fundamentais para 
maximizar a experiência do usuário. Os consultores da Insider 
apresentaram ferramentas para ajudar a Coca-Cola a lançar 
campanhas de vendas e aumentar as conversões por meio de 
cupons e estratégias de Social Proof. A Coca-Cola ficou 
encantada com os resultados ao testemunhar o ROI desses 
projetos.

A Coca-Cola escolheu a  Insider por seu rápido tempo de 
integração e suporte em espanhol. Além disso, não haveria 
investimento adicional de integração ou custos de integração 
envolvidos, bem como nenhuma perda de tempo. A plataforma 
all-inclusive com inteligência artificial da Insider para permitir a 
personalização e recursos de push da Web fez com que a 
Coca-Cola lançasse campanhas, analisasse os dados coletados 
e utilizasse as descobertas para criar taxas de conversão mais 
altas. A Coca-Cola viu aumentos de conversão de até 19% e 
aumentou o engajamento do usuário nas campanhas do 
InStory.
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A Coca-Cola estava tendo uma taxa fraca de conversões relacionadas 
ao número de usuários que visitavam seu site. Para reduzir a taxa de 
rejeição, a Insider propôs o uso de cupons como um incentivo para 
fazer uma compra rapidamente. Este conceito foi implementado para 
converter usuários novos e recorrentes.

Depois de fazer a compra inicial, os compradores iniciantes receberam 
uma pesquisa de feedback para comunicar seus sentimentos sobre a 
campanha de cupons. Os dados coletados seriam avaliados e 
usados   para orientar outras ofertas.

A Coca-Cola teve um aumento de 19% nas taxas de conversão nos três 
meses seguintes ao lançamento dos cupons.

Adicionar cupons de produtos 
estimula o aumento das conversões



19% 
aumento de 
conversão 

em 3 meses



Descoberta de produto imersiva com o InStory
  

Conectar-se com públicos ocupados 
que têm um curto período de atenção 
pode ser um desafio para qualquer 
empresa. A Coca-Cola queria 
incrementar suas novas campanhas 
e lançamentos de produtos para 
chamar a atenção do usuário com 
mensagens imersivas.

Ao aplicar o InStory, com sua 
capacidade de proporcionar uma 
rica experiência visual, a Coca-Cola 
conseguiu aumentar o impacto das 
mensagens para promover novos 
produtos e campanhas de vendas. O 
uso de dados de usuários permitiu 
mensagens mais direcionadas para 
levar os visitantes a páginas da Web 
específicas que a Coca-Cola 
desejava apresentar.

As campanhas do InStory foram 
responsáveis   por gerar 
aproximadamente mil cliques em um 
período de três meses. Os aumentos 
no interesse vieram principalmente 
de dispositivos móveis, embora o 
número de cliques na área de 
trabalho também tenha sido 
impressionante. Além disso, há uma 
melhora média na taxa de rejeição 
de 29% no período.



Melhora média 
na taxa de 
rejeição de 

29%

Mil cliques em 
3 meses



Abraçando diferentes experiências durante os 
Cyber Days

Em termos de eventos de 
vendas no e-commerce, o 
Cyber   Days perde apenas 
para a Black Friday. Uma 
estratégia foi desenvolvida 
com semanas de 
antecedência com a Insider 
usando três meios distintos: 
web push, personalização e 
InStory. Isso ofereceu aos 
usuários que acessaram as 
páginas da Coca-Cola uma 
semana antes, durante e 
depois do Cyber   Days uma 
mensagem consistente em 
todos os dispositivos e canais, 
totalmente customizada para 
o período e com promoções 
incríveis.

A excelente cooperação entre 
as equipes da Coca-Cola e 
da Insider para personalizar 
todo o site para o 
Cyber   Days foi bem-sucedida, 
resultando em um aumento 
de 4,5% nesse breve período.
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01/05

15/05

Preparação para Cyber Days

Revisão do plano para Cyber Days e 
aprovação de campanhas

Conquistas da implementação 
de campanha:



25/05

31/05

03/06

Lançamentos de campanha para Social Proof e Intenção 
de Saída

Bulk pushes, 
Countdown, Hello Bar 
campaign launches

Pushes segmentados 
para usuários que não 

compraram 
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Cyber 
Days
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Aumentando as taxas de conversão com Social 
Proof

Outra ferramenta poderosa para influenciar o comportamento 
dos usuários é usar Social Proof. Ao exibir um padrão de 
atividade entre os usuários, os profissionais de marketing 
experientes podem persuadi-los a fazerem as mesmas 
escolhas. Os Growth Consultants da Insider apresentaram isso 
como outra solução para gerar conversões.

As mensagens de Social Proof da Insider informaram aos 
usuários quantos outros haviam comprado um determinado 
produto nas 24 horas anteriores. Isso criou um senso de 
popularidade. A solução Social Proof foi agregada a toda a linha 
de produtos que a Coca-Cola oferece em sua área de atuação.

A Coca-Cola e a Insider testaram o conceito de Social Proof de 
duas maneiras. O objetivo era verificar o que seria mais eficaz 
para levar os usuários a comprar imediatamente: mostrar a 
contagem de visualizações do produto ou a contagem de 
compras do produto. Chegou-se à conclusão de que os 
números de compra de produtos eram mais atraentes. A 
estratégia produziu um aumento na taxa de conversão de 
mais de 12% em um mês.
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Proof



Olhando para o futuro

Atualmente, a Coca-Cola está explorando os recursos 
dinâmicos de segmentação apoiados por IA da Insider para 
criar uma personalização aprimorada de experiência do 
usuário. Eles também estão avaliando o Architect, o criador de 
jornadas sob medida da Insider, para determinar a melhor 
forma de gerar mais conversões empregando os canais com 
maior impacto do usuário.



Sobre a Insider
Insider - a plataforma cross-channel para experiências individualizadas - permite que 
os profissionais de marketing conectem dados de diversos canais e sistemas e 
prevejam o comportamento futuro dos seus clientes por meio de IA. Os profissionais de 
marketing utilizam Insider para oferecer experiências personalizadas em canais como 
Web, App, Web Push, Email, SMS, Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Facebook 
Messenger, RCS), anúncios e muito mais.

Recentemente a Insider anunciou sua rodada de financiamento da Série D de US$ 121 
milhões, liderada pela QIA e acompanhada por Sequoia, Riverwood Capital, 212, Wamda 
Capital, Esas Private Equity e Endeavor Catalyst. Com esse marco, a empresa se torna o 
9º Unicórnio SaaS B2B do mundo e 1º na América Latina e na Turquia e um dos poucos 
unicórnios SaaS fundados e liderados por mulheres no mundo. Insider foi destaque no 
Gartner Magic Quadrant para Multichannel Marketing Hubs 2020 e The Forrester Wave 
para Cross-Channel Campaign Management 2021. A empresa foi nomeada a líder # 1 
em Mobile Marketing Software e Redes de Personalização da G2, com uma classificação 
de 4,6 / 5 baseada 100% nas análises dos usuários, 17 trimestres consecutivos. A 
CrunchBase classificou recentemente a co-fundadora e CEO da Insider, Hande Cilingir, 
como uma das principais CEOs mulheres fora dos Estados Unidos.

Muitas das empresas mais prestigiadas da Fortune 500 e das principais marcas do 
varejo, automotivo e de viagens usam Insider para oferecer experiências 
personalizadas baseadas em IA que superam as expectativas dos clientes. Insider 
conquistou a confiança de mais de 800 empresas globais, incluindo Singapore Airlines, 
Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, Samsung, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, Marks 
& Spencer, Allianz, BBVA, Dominos, Avon e CNN.
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