
M·A·C Cosmetics India 
usando 

a orquestração de jornada 
cross-channel e 
gameficação da Insider

alcança 17.2 X ROI 



“Desde a sua criação, a M·A·C representa 
uma experiência incomparável em 
maquiagem e sua popularidade cresceu 
por meio de uma tradição de 
recomendações boca a boca de 
maquiadores, modelos, fotógrafos e 
jornalistas de todo o mundo.

Na M·A·C, estamos constantemente 
procurando inovar com novas tendências 
e recursos para tornar a jornada de 
compra do consumidor memorável! Por 
meio da Insider, conseguimos fortalecer 
ainda mais a gameficação e, por meio 
das ideias incríveis implantadas em 
nosso site, pretendemos ser vistos como 
uma marca voltada para o futuro, com 
um desejo de compra de longo prazo”.

Karen Thompson
India Brand Head



Sobre
M·A·C Cosmetics

A Make-Up Art Cosmetics nasceu em 
Toronto, Canadá. O artista maquiador e 
fotógrafo Frank Toskan e o proprietário de 
um salão de beleza Frank Angelo estavam 
frustrados com a inexistência de uma 
maquiagem que fotografasse bem e por isso 
decidiram criar os seus próprios produtos. No 
início, eles fabricavam os cosméticos em sua 
própria cozinha e os vendiam diretamente 
do salão para seus colegas maquiadores 
profissionais e para modelos e fotógrafos. 
Não demorou muito e estilistas e editores de 
moda entraram na roda. À medida que os 
créditos nas revistas se acumulavam e a 
popularidade boca-a-boca crescia, em 
março de 1984 a dupla lançou a M·A·C a 
partir de um quiosque dentro de uma loja de 
departamentos de Toronto.



A empresa alvoroçou a indústria, oferecendo 
ampla variedade de produtos que 
combinava a perspicácia das ruas com estilo 
e ousadia. Hoje, está presente em mais de 90 
países e a empresa continua comprometida 
com o desenvolvimento de novas categorias, 
produtos e mais de 50 coleções a cada ano, 
e tudo isso continua a atender, com igual 
sucesso, a demanda de consumidores e 
artistas maquiadores profissionais.




Fundada em:  1984

Número de lojas: 62 pela India e online em 
Nykaa, Myntra, Tata Cliq, Purplle, Boddess e 
ShoppersStop

Opera em: 130 países e territórios

Número de funcionários: +10800



A tech stack da M·A·C Cosmetics é 
composta por e-mail, chat ao vivo 
e alterações on-site.



A empresa controladora da M·A·C 
Cosmetics, a Estee Lauder 
Companies, teve uma experiência 
bem-sucedida trabalhando com 
várias de suas marcas na Europa. 
Usando a experiência com essas 
marcas, a Insider conseguiu ajustar 
o modelo de integração, casos de 
uso e soluções para o melhor efeito 
possível. Este foi outro ponto chave 
para que eles escolhessem a 
Insider.

A M·A·C Cosmetics queria 
oferecer experiências 
personalizadas em escala 
em seu site para atingir a 
geração mais jovem de 
clientes que chegavam. Com 
isso, eles pretendiam obter 
aumento de conversão e 
aumento de receita.



A Insider ofereceu à M·A·C 
Cosmetics um amplo 
conjunto de recursos e 
ferramentas, incluindo 
templates prontos para uso, 
recursos de gamificação, 
uma abordagem rápida e 
ágil, suporte a ofertas e 
promoções com cenários 
locais e externos e 
recomendações baseadas 
em algoritmos para cross-
selling. Ao adotar uma 
abordagem cross-channel, a 
M·A·C foi capaz de engajar 
seus clientes tanto no 
desktop quanto no celular. 
Isso foi fundamental na 
decisão de escolher a Insider.
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Jornada
com
a Insider

A equipe da Insider ofereceu suporte 
para tornar o processo de integração o 
mais tranquilo possível para a M·A·C, e 
a jornada foi a seguinte:



“Estamos muito satisfeitos por trabalhar 
com a Insider com o objetivo de 
oferecer uma experiência de compra 
on-line holística para nossas marcas de 
prestígio de cuidados com a pele e 
maquiagem. Com a plataforma, 
conseguimos dar um passo adiante na 
integração de tendências inovadoras e 
no engajamento de aspirantes a 
consumidores”.



- Rohan Vaziralli, 
General Manager - India, 
The Estée Lauder Companies Inc.




Agosto 2021

Ativação do ‘Jogo da Memória’

Janeiro 2021

Ativação do primeiro cenário

Abril 2021

Primeira ativação da ‘Roleta da Sorte’

Outubro 2021

Ativação da Jornada como Architect

Novembro 2021

Ativação do InStory

Dezembro 2020

Integração da Insider



Templates gameficados para 
coletar leads


   Resultado  

Isso levou a uma taxa de 
conversão aprimorada de 
4,43%, juntamente com uma 
taxa de cliques de 64,95%. 
Eles também geraram 53.000 
leads em apenas dois dias 
após a implementação 
dessa solução. 



   Desafio
 

Transformar visitantes 
anônimos do site em clientes 
é um desafio que a maioria 
das marcas enfrenta. Com a 
falta de incentivo, novos 
clientes muitas vezes 
desistem sem concluir a 
primeira compra. A M·A·C 
Cosmetics queria um meio 
interativo para fazer com que 
os visitantes de seu site pela 
primeira vez concluíssem a 
compra, além de melhorar a 
coleta de leads em seu site.


   Solução
 

Depois de analisar várias 
opções com a Insider,

A M·A·C Cosmetics decidiu 
implementar a gameficação 
da roleta da sorte para 
envolver e incentivar os 
visitantes de seu site. Isso 
oferece aos usuários a chance 
de girar a roleta para obter um 
código de cupom em troca de 
seu endereço de e-mail. O 
cupom de desconto deu aos 
clientes um incentivo para 
concluir sua primeira compra. 



A roleta da sorte ajuda a 
converter visitantes anônimos 
do site em leads que os 
profissionais de marketing 
podem transformar em clientes 
a longo prazo. Isso provou ser 
uma situação em que todos 
saem ganhando, tanto para a 
M·A·C Cosmetics quanto para 
seus clientes.




64.95% CTR

53000 leads 
coletados em 
dois dias



Usando um jogo simples para 
promover uma oferta por tempo 
limitado

   Resultado  

A M·A·C Cosmetics alcançou uma 
taxa de conversão de 4,78% e 
uma taxa de cliques de 29,28%.



   Desafio  

A M·A·C Cosmetics queria 
uma maneira inovadora  de 
promover uma oferta por 
tempo limitado. Eles queriam 
experimentar algo que nunca 
haviam feito antes, o que 
encorajaria as interações 
com os clientes e aumentaria 
sua probabilidade de 
compra.

   Solução
 

O produto de 
experimentação on-site, o 
jogo da memória, foi 
escolhido para esta 
campanha pela equipe da 
M·A·C, por recomendação da 
Insider. Este é um jogo simples 
para oferecer uma pequena 
experiência divertida em seu 
site, o que aumentará o 
envolvimento do usuário com 
a marca.





Entregando recomendações de 
produto personalizadas usando o 
Smart Recommender apoiado em 
IA da Insider

   Resultado
 

O Smart Recommender 
apoiado em IA ajudaram a 
M·A·C a atingir uma taxa de 
adição ao carrinho de 20,56% 
e uma taxa de conversão de 
2,3%.



   Desafio  

A concorrência é intensa na 
indústria de cosméticos e, para se 
posicionar à frente, a M·A·C 
percebeu que precisava mostrar a 
seus clientes recomendações 
personalizadas de produtos para 
melhorar sua taxa de conversão e 
Valor médio do pedido (AOV). A 
M·A·C estava procurando uma 
plataforma que permitisse a 
promoção proativa de produtos 
complementares aos compradores 
(cross-selling) em seus canais da 
web e da web móvel para orientá-
los em seu caminho de compra.


   Solução
 

Usando o Smart 
Recommender apoiado em IA 
da Insider, a M·A·C conseguiu 
mostrar aos seus clientes 
recomendações de produtos 
relevantes em tempo real. Nas 
páginas de produtos e 
carrinhos, a M·A·C mostrava os 
produtos que eram 
frequentemente vistos ou 
comprados juntos para 
alimentar o interesse de 
comprar produtos adicionais 
com a validação do 
comportamento de compra de 
outros clientes.



A empresa também mostrou 
os mais vendidos para 
destacar os produtos que 
estavam em alta no mercado.

Ao mostrar produtos que 
outros clientes também 
estavam comprando, a M·A·C 
conseguiu estimular uma 
ampla gama de clientes a 
comprar mais. 




2.3% CR


20.56% ATC




Oferecendo experiências 
encantadoras ao cliente criando 
uma experiência mobile 
semelhante ao Instagram

   Resultado
 

A M·A·C obteve um aumento 
de 11,3% na taxa de conversão 
para o Singles Day Instory. Eles 
conseguiram gerar um 
aumento de 7,28% no valor 
médio do pedido (AOV) e uma 
taxa de cliques de 29% 
quando estava ao vivo no Dia 
dos Solteiros



   Desafio
 

Os clientes que usam 
dispositivos mobile têm um 
período de atenção muito 
curto e, portanto, conseguir 
mantê-los engajados prova 
ser um desafio para as 
marcas. A M·A·C queria 
capturar a atenção de seus 
clientes, oferecendo 
experiências deliciosas para 
mostrar seus produtos.


   Solução  

A M·A·C Cosmetics começou 
a usar o InStory da Insider 
para criar stories 
semelhantes ao Instagram 
para oferecer experiências 
imersivas na web mobile, 
proporcionando assim uma 
rica experiência visual. 
Usando o painel InStory, a 
marca conseguiu exibir seus 
produtos mais vendidos, 
tendências, festivais e ofertas 
sazonais e muito mais em seu 
site móvel. A M·A·C 
conseguiu, assim, manter 
seus clientes engajados na 
web móvel por mais tempo.




11.3% + CR



Driblando o abandono de 
carrinho usando as jornadas do 
cliente apoiadas em IA

   Resultado
 

Architect resultou em uma 
taxa de cliques colossal de 
14,45% e uma taxa de 
conversão de 16,69% em 
todos os canais.



   Desafio
 

A M·A·C Cosmetics teve sua 
parcela significativa de 
abandono de carrinho no site 
e queria uma solução para 
acompanhar esses usuários 
para recuperar seus carrinhos 
e levá-los às compras.


   Solução
 

O Insider's Architect, o criador de 
jornada do cliente com suporte de IA, 
foi a solução escolhida para melhorar o 
engajamento nos canais.Reengajar os 
clientes que desistiram sem comprar 
depois de mostrar interesse nos 
produtos é essencial para aumentar as 
receitas.Ao consolidar os dados do 
comportamento do usuário em 
diferentes canais usando o Unified 
Customer Database, a M·A·C foi capaz 
de criar jornadas de cliente exclusivas 
para cada cliente para máximo 
impacto e eficiência. Isso permitiu que a 
M·A·Creengaje-se com possíveis 
usuários que abandonaram o carrinho e 
leve-os a comprarmostrando 
recomendações personalizadas de 
produtos.



Ao se engajar tanto na web para 
desktop quanto na web mobile, a M·A·C 
foi capaz de estabelecer múltiplos 
canais de comunicação para continuar 
engajando seus clientes. A M·A·C 
também configurou notificações por 
push na web que podiam atingir os 
clientes mesmo quando eles não 
estavam no site. Construir uma jornada 
cross-channel os ajudou a atingir seus 
clientes com a mensagem certa, na 
hora certa e no touchpoint certo.






CR de 16.69%



Um Futuro

Brilhante

A M·A·C Cosmetics India, entusiasmada com as opções de 
gameficação usadas até agora, está procurando experimentar 

ainda mais gameficações quando estiverem disponíveis. Eles 
também pretendem orquestrar jornadas cross-channel de 

clientes mais complexas, usando segmentação profunda para 
ajudar na hiperpersonalização em todos os pontos.




Tendo construído um número considerável de 111 

personalizações em touchpoints até agora, a M·A·C pretende 
intensificar e continuar criando mais personalizações para 

continuar a se envolver com os clientes em múltiplos canais.
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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.
 So
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