
Liste abaixo como seus clientes em potencial ficam sabendo sobre você. 

● Você executa anúncios pagos? Ex.: anúncio de isca digital do Facebook, Google Adwords 

○ 

○ 

○ 

○ 

● Você encontra leads presencialmente? Ex.: conferências, workshops, eventos de networking 

○ 

○ 

○ 

○ 

● O seu enfoque é o SEO? Liste seus conteúdos com melhor classificação. Ex.: publicações de blog  
com alta visibilidade 

○ 

○ 

○ 

○ 

● Você usa outros meios de publicidade? Ex.: rádio, mídia impressa, visitas 

○ 

○ 

○ 

○ 

● Você recebe recomendações ou avaliações? Ex. - Yelp, avaliações no Facebook, programa de 
recomendação 

○ 

○ 

○ 

○ 

Consideração 
Trace o seu conteúdo on-line e o que aconteceria ao ser informado de que um cliente em potencial 
visualizou o ativo. 

Alcance



Decisão 
Vamos compreender seus processos de compra. 

Ativos O que você descobre

Exemplo: página de perguntas 
frequentes  
no site

O cliente provavelmente tem uma 
dúvida  
e está procurando a resposta

Exemplo: podcast sobre corretores 
imobiliários que usam e-mail marketing

O cliente provavelmente é um corretor 
imobiliário ou está interessado em 
saber mais sobre e-mail marketing



● Quais ações distintas você acredita serem necessárias para que um cliente saiba que está pronto 

para fazer uma compra? Ex.: agendar uma ligação, navegar por uma quantidade suficiente de 

conteúdo 

○ 

○ 

○ 

○ 

● Quais processos internos você deseja executados ao identificar que um indivíduo está pronto para 

comprar? Ex.: notificar minha equipe de vendas, enviar mais e-mails focados em vendas, entrar 

em contato com esses leads em particular 

○ 

○ 

○ 

○  



Crescimento 
Quais ativos você pode criar para ajudar os clientes a verem o valor dos itens que compraram? Quais 
ativos indicam uma possível oportunidade de upsell? 

Ativos O que você descobre Upsell?

Exemplo: página de produto 
sobre  
o plano Empresarial

O cliente pode ter interesse  
em nosso plano Empresarial Sim

Exemplo: vídeo sobre como usar 
nosso criador de e-mails

O cliente está usando o produto  
e aprendendo sobre como ele 
funciona. Tem baixo risco  
de cancelamento

Não



Apoio 
Imagine maneiras de transformar seus clientes atuais em apoiadores de sua marca. 

● Como você identifica quem deve fazer uma recomendação e quem deve fazer uma avaliação?  
Ex.: Net Promoter Score (NPS) positivo, engajamento alto, participou de um evento 

○ 

○ 

○ 

○ 

● Quais sites de avaliações específicos trarão mais leads prontos para compras? Ex. - G2 para 

empresas  
de SaaS, The Knot para fotografia de casamentos 

○ 

○ 

○ 

○


