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A Lynda é uma empreendedora do ramo 
moveleiro, dona de uma loja exclusiva da 

marca Italínea, na serra gaúcha. No início das 
atividades de sua loja, ela trabalhava com uma 

agência de Marketing Digital que trazia um 
volume de contatos para sua loja. Entretanto, 

esses contatos não eram qualificados, ou seja, 
não eram exatamente pessoas que buscavam 

fechar negócio com ela.
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Após um tempo de trabalho, a Lynda encerrou 
o serviço, por não trazer o resultado esperado. 

Sendo assim, retomou o trabalho que já 
desenvolvia antes: os contatos diretos e 
indicações de outros clientes, mas logo 

percebeu que a procura pela loja e o fluxo de 
projetos diminuíram.

Tendo esse cenário de pouco movimento, ficar 
parada não era uma opção, era necessário 

retomar o fluxo de clientes e fazer a loja 
crescer novamente. Então,  a Lynda resolveu 

investir novamente no Marketing Digital e 
buscou por uma empresa que fizesse uma 
proposta mais assertiva e que fosse trazer 

resultados melhores: clientes em potencial que 
realmente tivessem a intenção de compra. 

Nessa procura a Lupa foi contada e um novo 
capítulo para a empresa começou.
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Desde o início da proposta de trabalho, a Casa 
Linda encontrou na Lupa uma agência que 

atendia as necessidades mais latentes da 
empresa : gerar contatos com clientes que 

tivessem real potencial de compra. O foco de 
trabalho se concentrou em anúncios 

patrocinados no Facebook e no Google, 
campanhas estratégicas que trouxeram um 
tráfego maior para o site da empresa e um 

contato mais direto com o público-alvo, uma 
construção que gerou cada vez mais valor com 

o tempo de serviço. 



RETORNO DE 1.220%
SOBRE O VALOR INVESTIDO

EM 1 ANO COM A LUPA 
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Com o alinhamento das estratégias entre as duas empresas, a 
Casa Linda aproveitou as oportunidades de vendas com os 
contatos gerados pela Lupa através do Marketing Digital e 

obteve em 1 ano, o retorno de 1.220% sobre o valor investido. 
Um número bastante expressivo, que demonstra o compromis-

so que temos em trazer o resultado esperado por nossos 
clientes, realizando a conexão entre empresa e público-alvo 



O QUE VOCÊ VAI VER
NESTE ESTUDO DE CASO:
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Integração de Google Ads e
Facebook Ads com foco em

performance

Atendimento personalizado
para solução de problemas de

forma ágil

ROI em Marketing Digital de 1220%
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INTEGRAÇÃO DE PLATAFORMAS
ANÚNCIOS DE GOOGLE E FACEBOOK ADS INTEGRADOS

PARA AUMENTAR A EFICÁCIA DOS LEADS

Um ponto importante a se observar é que esse trabalho 
inteiro engloba tanto anúncios no Facebook Ads quanto no 

Google Ads.

Com isso, temos a capacidade de reaproveitar públicos para 
remarketing, atraindo novamente, em plataformas 

diferentes, o público que já visitou o site mas não foi 
convertido em lead.

Isso significa que a pessoa que realiza buscas no Google e 
acha o site desta empresa acaba sendo impactada por 

anúncios no Facebook e no Instagram. E o inverso é real. A 
pessoa que interagiu com um anúncio de Facebook Ads 

acaba sendo atingida por anúncios no Google.

Tudo isso só é possível por meio de um serviço completo de 
performance e é um dos principais meios de aprimorar o 

resultado.
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Móveis planejados em
Caxias do Sul

Móveis planejados em
Caxias do Sul

SITE DO
CLIENTE
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CLIENTE
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO
ATENDIMENTO HUMANIZADO COM ACESSO

DIRETO AOS ESPECIALISTAS DA LUPA

Precisa alterar a estratégia? Ou alguma alteração de última 
hora surgiu? Teve uma ideia que pode ser interessante?

Com a Lupa, essa empresa encontrou um atendimento 
especializado e humanizado que descomplicou a 

comunicação entre as empresas.

Assim, os testes necessários têm mais agilidade na sua 
análise de resultados e as dúvidas são tiradas de forma 

facilitada.

Sendo em horário comercial, estamos sempre à disposição 
para tirar suas dúvidas ou avaliar suas ideias para anúncios 

via Whatsapp ou ligação.
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FAÇA COMO ESTE CLIENTES: COMECE AGORA!

Comece a alavancar seus negócios com a Lupa. Entre
em contato com um de nossos especialistas

por telefone ou Whatsapp e peça seu orçamento:

GUSTAVORAFAEL VINÍCIUS
(51) 9 9639-7077 (48) 9 9176-8320 (51) 9 8114-2595
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MUITO OBRIGADO


