
Exemplo de implementação
de Marketing Automation

A Empresa ABC, distribuidora na área do pronto a vestir, gostaria de incrementar as suas 
vendas no setor premium, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Para isso, irá recorrer a uma 
solução conjunta de Salesforce e Pardot. 

No Pardot, começa por definir uma campanha de email marketing, com a criação de 
dois templates de email (um mais genérico, mas orientado ao público/target em questão,
que servirá para os casos sobre os quais ainda não tem informação do cliente final;
e um outro, este já mais personalizado, onde o email já será preenchido com dados 
recolhidos anteriormente, pelo cliente). 

Para além disso, terá também uma campanha com uma landing page, onde se pedirá, 
através de formulário, alguma informação do visitante, para que este possa receber 
informação adicional dos produtos da ABC (como brochuras dos produtos premium e 
alguns vídeos promocionais).

O José Silva, dono de uma empresa retalhista de pronto a vestir, mas ainda não cliente da 
empresa ABC, visita o site da distribuidora durante algum tempo, e de forma consistente.

Imaginemos o seguinte cenário:

O José Silva vê um anúncio da
Empresa ABC e clica no mesmo

Ao carregar no anúncio é
redirecionado para uma Landing
Page, com material informativo,
tendo que preencher um
formulário indicando o Nome,
Empresa, Email e Região

Após o preenchimento dos
dados, o José recebe um email
com vários links e documentação,
os quais visualiza

A Empresa ABC apercebe-se, através do carregar
no anúncio, que o visitante (identificado pela
navegação no site) mantém o interesse

A Empresa ABC, juntando os dados do
formulário com a informação de Visitor,
sabe agora que foi o José Silva o interessado
e que está no segmento pretendido

Neste momento o José Silva terá um Score
de 45 pontos:
- 15 por navegar no site;
- 30 por ter preenchido o formulário

A Empresa ABC, ao se aperceber que o José se
interessou pelo conteúdo do email, incrementa
em 35 pontos o Score de Prospect do José

Neste momento o José Silva terá
um Score de 80 pontos:
- 15 por navegar no site;
- 30 por ter preenchido o formulário;
- 35 por navegar pela informação enviada

O José Silva visita o site da Empresa
ABC, durante algum tempo

Ao visitar o site, e aceitando os cookies,
o José passa a ser identificado como Visitor.
A Empresa ABC não detém informação
nenhuma da pessoa, exceto que houve alguém
interessado e por onde andou a navegar

Passado alguns dias, o José visualiza um anúncio da ABC e decide clicar no mesmo.
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Toda a pontuação, matching de informação, e integração será realizada pela 
solução Pardot/Salesforce, bastando à Empresa ABC definir os conteúdos de 
email, landing page, formulário e o fluxo da campanha.

Podemos concluir, então, que com Salesforce e Pardot podemos ter a 
capacidade de olhar para os nossos clientes a 360º, desde a estratégia
de marketing até às vendas.

Desta forma, a solução conjunta de Salesforce e Pardot tem a informação de que
este Prospect (o José) é uma boa Lead e transfere-a, de novo, para o Salesforce, 
podendo criar uma tarefa de forma automática para o seu acompanhamento, de 
forma a que uma equipa comercial possa continuar a qualificação da venda de
uma forma mais próxima.

Assim, podemos gerir de forma mais eficaz a aquisição e manutenção da qualidade das 
leads, verificar quais são as verdadeiras oportunidades e melhorar os resultados das 
campanhas de marketing em curso.


