
Como a Puma conquistou 
231% de aumento em 

captação de leads
com gameficação 

onsite & estratégias 
de engajamento



Competir com marketplaces pode 
ser difícil, pois o tamanho do tráfego 
é muito menor, mas queríamos nos 
concentrar em motivar os usuários a 
fazer compras no site da própria 
Puma em vez de comprar nos 
mercados. Os templates de Social 
Proof e gameficação da Insider 
funcionaram incrivelmente bem na 
geração de conversões e nos 
ajudaram a melhorar nossos 
esforços de geração de leads.

Vasiliy Mishin

Head de eCommerce Southeast Asia

Puma Malaysia

“ Facilidade de uso, guiada por 
resultados, execução rápida



Sobre a PUMA

A Puma é uma das principais 
marcas esportivas do mundo, 
então é natural que eles queiram 
estar à frente da concorrência. 
Para conseguir isso, a marca se 
baseia nos mesmos valores que 
fazem um atleta excepcional, 
incluindo integridade, 
perseverança e busca pela 
excelência.
Puma SE, marca Puma, é uma 
corporação multinacional alemã 
que projeta e fabrica calçados 
esportivos e casuais, roupas e 
acessórios. Fundada em 1948 por 
Rudolf Dassler e com sede em 
Herzogenaurach, Baviera, 
Alemanha, é a terceira maior 
fabricante de roupas esportivas do 
mundo.

Fundada em: 1948
Número de lojas: em torno de 90
Opera em: 80+ países
Número de funcionários: 14,300+



A Puma na Malásia tinha pouco mais de um ano quando 
começou a usar a Insider. A marca estava procurando 
um parceiro de tecnologia para ajudá-los a otimizar seu 
site — com foco na aquisição de clientes, era imperativo 
para a Puma melhorar a experiência onsite para os 
clientes. A Puma também tinha grandes expectativas de 
melhorar o ROI onsite. Sua equipe de marketing estava 
com pouca mão de obra, então eles procuraram a 
tecnologia da Insider para ajudar a preencher a lacuna.

A Puma achou muito útil o suporte e as informações 
estratégicas da Insider na criação de campanhas e ficou 
satisfeita com a abordagem prática da Insider. A 
plataforma da Insider também é  fácil de aprender a 
usar. Com poucos funcionários em seu departamento de 
marketing, a Puma considerou a Insider ideal para 
ajudá-los a atingir seus objetivos.

Entre outros serviços que eles estavam usando, a tech 
stack da Puma incluía:
● Salesforce
● Capillary

Sumário Executivo



Jornada com a Insider

A Insider esteve com a Puma em todas as etapas, 
fornecendo insumos estratégicos para chegar às soluções 
que melhor atendessem às necessidades da Puma. A 
jornada pode ser resumida como:

Implementação de Tag - 1 hora - 1 dia depois do Kickoff 
Meeting

Kickoff

Integração 
completa

Tela de opt-in 
customizada vai 

ao ar

Jan 17, 2020

Mid review, primeiro 
check na 

performance

Jan 17, 2020 Jan 20, 2020 Jan 29, 2020

Launch of the first Smart 
Recommender 

campaign

Launch of the first 
Tab Talk campaign

Launch of the first 
InStory campaign

July 01, 2020

Launch of the first Social 
Proof campaign

July 02, 2020 July 07, 2020 July 16, 2020

Aumentando o  ROI desde Julho de 2020: 7.9x; Novembro de 
2020: 12.4x



Driblando a coleta baixa de leads 
usando templates gameficados 
para melhor engajamento
  

A Puma chegou em uma situação de arrecadação de leads 
extremamente baixa e taxas baixas de conversão de 
usuários em leads/clientes, apesar de oferecer incentivos 
(descontos). A Puma estava usando templates padrão de 
geração de leads com resultados ruins e queria uma 
alternativa que ajudasse a conduzir a coleta de leads de 
maneira eficaz.

A equipe da Insider recomendou a implementação de 
templates de gameficação no site para enfrentar esse 
desafio. Nesse caso, um overlay de roleta foi implementado, 
proporcionando uma experiência interativa em que os 
usuários ganhariam um cupom de desconto que seria 
enviado por e-mail para eles depois que eles preencheram 
seus detalhes.

A Puma observou um aumento de 231% na taxa de 
captação de leads e um aumento de 163% no uso do código 
de cupom.



231%  aumento na 
captação de leads
163%  aumento no 

uso de cupons



Submission Rate

4.5%

Email Lead Collection

15,248 

1st Nov - 31st Jan
Conventional Lead collection form

Gamified Lead collection form

Submission Rate

14.9%

Email Lead Collection

25,518

25th Jan - 25th Feb

Coleta de leads gameficada

Taxa de inscrição

14.9%

Coleta de leads por email

25,518

Taxa de inscrição

4.5%

Coleta de leads por email

15,248 

Coleta de leads convencional



Engajando os clientes através de 
mensagens Social Proof
  

Com o desejo de influenciar os clientes a comprar diretamente 
do site, a Puma queria concentrar seus esforços em direcionar o 
tráfego direto para o site e incentivar os clientes a fazer suas 
compras lá, em vez de em mercados externos.

Os Account Managers da Insider, entendendo o objetivo, 
recomendaram o uso de Social Proof no site para aumentar a 
confiança dos visitantes. As mensagens da Social Proof criariam 
uma urgência em torno da compra, mostrando
informações sobre outros compradores que fizeram compras no 
site da Puma; além disso, exibir quantos itens faltam pode 
ajudar a acelerar o processo de tomada de decisão.

A Puma observou um aumento de 10,23% na taxa de conversão 
desta campanha de social proof, bem como um aumento de 
AOV de 5,53%.



10.23% 
maior taxa de 

conversão
 



Um futuro brilhante
  
A Puma analisará a avaliação o Email Suite combinado 
com o Architect da Insider - a ferramenta de orquestração 
de jornada - para criar jornadas personalizadas do cliente 
em vários touchpoints, incluindo onsite, Web Push e 
engajamento por email. A Puma também buscará 
aprimorar a CDP (Customer Data Platform) existente com 
a Insider para conectar dados de clientes online e offline 
para uma experiência unificada do cliente. Eles também 
explorarão a recomendação do InStory e da Insider para 
oferecer novas experiências onsite aos clientes.

Essa integração altamente eficaz de três 
canais poderosos com fluxo de dados em 
tempo real permitirá que a Puma execute 
experiências de cliente individualizadas em 
todos os canais e também forneça mensagens 
relevantes para segmentos de clientes 
exclusivos. Além disso, a PUMA também 
aproveitará esses recursos para aumentar a 
eficácia de seus canais de aquisição.

A Puma continuará usando e 
otimizando os produtos 
existentes, principalmente em 
torno de Product Page Vouchers 
- para fazer testes A/B sobre a 
eficácia de diferentes cupons e 
medir o impacto de vouchers 
altamente segmentados para 
usuários que gastam um tempo 
acima da média em uma página 
de produto para tentar 
convertê-los.



Sobre a Insider

info@useinsider.com 

www.useinsider.com 

Insider Growth Management Platform (GMP) helps digital marketers drive growth 
across the funnel, from Acquisition to Activation, Retention, and Revenue. 
Leveraging real-time predictive segmentation powered by Artificial Intelligence, 
Growth Management Platform empowers marketers to deliver personalized 
journeys across the web, mobile web, mobile apps, and ad channels. Built on a 
unified data layer, GMP is easy to implement and simple to use, avoiding the 
need for complex integrations and dependency on IT teams. Insider simplifies 
the life of digital marketers and helps them drive growth for their brands, with 
zero marketing waste.
 
Insider is a technology company with offices in London, Paris, Singapore, Tokyo, 
Hong Kong, Seoul, Sydney, Helsinki, Barcelona, Dubai, Moscow, Warsaw, Taipei, 
Jakarta, Manila, Wellington, Istanbul, Kiev, Ho Chi Minh City, Bangkok, Brussels, 
Amsterdam, Luxemburg, Ankara, and Kuala Lumpur. Insider has been recognized 
as a Leader in the G2 GridⓇ for Mobile Marketing for 13 consecutive quarters. 
Insider Growth Management Platform is firmly positioned in Gartner’s Magic 
Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020. 

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 a 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.

mailto:info@useinsider.com
https://useinsider.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook-webpush&utm_content=Homepage

