Marketing de Indicações
Crescimento com base em
clientes satisfeitos
Como construir uma campanha de indicações
para sua corretora e novos negócios com baixo
custo e altíssima conversão...

Quem sou eu
Olá!
Que bom que você está acessando este material!
Eu sou o Kleber de Paula, corretor de seguros e entusiasta
da inovação e da transformação digital!
Tenho 24 anos de mercado segurador e sou marqueteiro
de formação.
Construí uma startup chamada Cliente Agente para
ajudar corretores de seguros a inovarem.
Saiba mais em www.clienteagente.com.br

Objetivo
Minha proposta é auxiliar corretores de
seguros, que desejam impulsionar seus
negócios através da recomendação de
seus clientes mais satisfeitos.
Vale a pena fidelizar!
As indicações “ valem ouro”.

1º Passo
Sua empresa é “indicável”?
As empresas que se destacam pelo atendimento,
que cativam seus clientes superando suas
expectativas recebem mais recomendações.
E essa é a proposta de uma estratégia de
Marketing de Indicação.

Ser indicável
Para ser indicável, além de um bom atendimento, é
importante se fazer presente na vida dos clientes.
Hoje é possível utilizar ferramentas para isto, como
as Redes Sociais ou ainda o WhatsApp, o que
permite uma comunicação, direta e eficiente.
Manter contato, se fazer presente cria uma conexão
que ajudará o cliente a lembrar de você e indica-lo.

O que eu faço
Sempre que um cliente contrata ou renova, ele recebe as boas vindas.
Após a emissão, além do aviso de que está tudo certo, ele recebe
a pesquisa NPS, para sabermos se ele pode ser um promotor.
Promotores são sinalizados no CRM para que sejam
motivados.
Todos os clientes são analisados sendo separados em
grupos: casados, profissionais liberais, empresários,
administradores e também separamos por faixas etárias.
Depois analisamos perfis e preferências para criar ou
compartilhar conteúdos que sejam do interesse deles.
Assim, não “ somos chatos” e sim entregamos o que o
cliente quer e gosta de receber.

2º Passo
Estabeleça um perfil de clientes que
você deseja atingir com sua
campanha, pois isto lhe ajudará a
entender o que atrai a atenção deste
cliente.
Ter um cadastro bem organizado de
seus clientes vai facilitar este
trabalho, inclusive segmentar sua
base de clientes vai te ajudar a
vender mais.

O que eu faço
Identifique os clientes que já te indicam ou tem
propensão.
Há varias formas de observar se os clientes
indicam, uma delas é perguntando a quem te liga se
foi indicado e por quem, a outra é aplicando uma
pesquisa NPS (Net Promoter Score) em sua
base de clientes.
Na plataforma Cliente Agente tem uma
pesquisa bem bacana com gráficos, notas e
relatórios.

O que eu faço
Uma vez tendo o grupo de promotores,
mantemos um contato diferenciado com eles.
Os promotores podem ser responsáveis pelo
crescimento da empresa, então trato eles com
a devida importância.
Conhecer os promotores é importante. Saber
até seu hobbie.
Enviar uma bolinha de tênis no aniversário de
um promotor tenista, ou enviar uma bandana
a um promotor ciclista pode fazer com que ele
se sinta ainda mais especial.
Ter gente grata pela trabalho e pelo carinho, é
o caminho para obter indicações frequentes.

3º Passo
Desenvolva uma mecânica.
A mecânica é a forma como o processo vai
acontecer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Como os clientes saberão da campanha?
Como eles podem se inscrever?
Regulamento
Como ele faz indicações?
Como você e ele acompanham as indicações?
Como se dá a apuração?
Como é feita a premiação?

O que eu faço
Eu utilizo a plataforma Cliente Agente, mas é possível
fazer manualmente.
Você pode criar uma planilha e compartilhar ela com
seus promotores através do Google Forms, ou ainda
ter uma conta no Trello para fazer isto.
É possível também criar um grupo no WhatsApp para
engajá-los ou até um grupo secreto no Facebook.
Com um regulamento claro, é possível engajar as
pessoas e trazer elas para seu programa de
indicações.
Independente da mecânica, é importante prever uma
frequência de conteúdos para motivar os clientes e
evitar que abandonem a campanha.

4º Passo
Estabeleça vantagens:
•

Ofereça um prêmio/vantagem para o
indicador.
É isto motivará a indicar você ou sua corretora.

•

Quanto mais “indicável” for seu serviço ou
produto, mas engajado estará seu cliente
indicador.

O que eu faço
No meu caso, ofereço acumulo de crédito para
descontos futuros na renovação ou compra de
segundo produto.
No entanto, você pode abusar da criatividade,
inclusive surpreendendo
seus clientes.
Ter uma gestão voltada ao sucesso do cliente já
engaja boa parte deles, mas para muitos, é
importante ter uma “cenourinha” que o faça
participar.

5º Passo
Canais de indicação:
É importante dar opções de canais para que a
indicação aconteça. Seu cliente pode indicar a
qualquer momento, sendo assim, é importante que
ele tenha fácil acesso a sua empresa indicando-a:
•
•
•
•

Pessoalmente;
Por telefone;
Por e-mail;
Redes sociais: WhatsApp e Facebook, por
exemplo. Aqui, quanto mais canais, melhor.

O que eu faço
Gosto muito de impactar as pessoas com o tema
seguros.
Então, faço postagens constantemente dando
exemplos de como o seguro auxilia a estabilidade
das famílias.
Nestas postagens, cito a programa Cliente Agente.
Também utilizo muito o WhatsApp para lembrar as
pessoas sobre o programa.
Sinalizo os promotores com a sigla CA a frente do
nome na agenda do celular e mantenho uma
frequência maior de contato com eles.

Momentos chave
Melhores momentos para obter uma indicação é
quando:
•
•
•
•

Fechamos um negócio;
Renovamos um negócio;
Quando liquidamos um sinistro;
Quando finalizamos um atendimento pós-venda.

Solucionar problemas faz parte do dia-a-dia das
corretoras, e o cliente satisfeito, naquele momento,
tem mais propensão a indicar. No entanto, uma
campanha de Marketing de Indicação bem planejada,
lembrará este cliente de que pode ganhar indicando,
engajando-o frequentemente.

Provas sociais
É importante ter provas sociais de seu trabalho.
Sempre que finalizamos um atendimento,
solicitamos ao cliente a opinião dele.
Pedimos depoimentos, publicamos estes
depoimentos nas redes sociais,
compartilhamos com os demais. Muitas
vezes o cliente não teve necessidade,
mas vendo que outras pessoas foram
atendidas ele melhora a percepção
sobre o atendimento da corretora.

Considerações finais
MKT de Indicação não é uma campanha e sim uma
estratégia.
Toda empresa que se desenvolve através das
indicações dos clientes deve ter um “ indique um
amigo” no seu site.
Olhe o que dizem grandes nomes do MKT mundial.
Seriam necessários 10 leads de MKT para equivaler
a 1 lead boca a boca. Aaron Ross- Autor do livro
Receita Previsível.

Uma fórmula eu diria. Johna Berger. Autor do livro:
Contágio. Porque as coisas pegam.
Um cliente que fala sobre sua experiência positiva
com você, vale mais que 10 coisas que você escreve
sobre si mesmo. J Greer. Autor do livro Wind on
your sails.
92% das pessoas relataram que a recomendação
positiva de um amigo é a maior influência sobre se
eles compram um produto. Paul M Hand. CEO do
Grupo Zócalo.

Você vai conseguir mais boca a boca fazendo
pessoas felizes do que qualquer outra coisa que
você possa fazer. Jarod Clitz- Autor do livro The
Book is Not for Sale.

Pessoas influenciam pessoas. Nada influencia mais
uma pessoa do que a recomendação de alguém de
confiança. A confiança na recomendação das
pessoas é a melhor forma de disseminar uma
mensagem.

Viralidade não é sorte, não é mágica e também não
é aleatório. Existe uma ciência por trás do que as
pessoas falam e compartilham.

Uma recomendação de confiança é o Santo Graal
da publicidade. Mark Zuckerberg- Fundador do
Facebook.

Gostou?
Indique nosso curso para
um colega!
Tenha toda a estratégia para lançar sua campanha e
surpreender seus clientes.

Conheça nossa plataforma

clienteagente.com.br

Apoio:

