Giselle Oliveira
Portfólio

Carioca apaixonada por conteúdo, faço
da minha carreira uma trajetória por
suas nuances. Content Leader com +5
anos de experiência desenvolvendo
estratégias que ajudam organizações a
construírem uma comunicação
consistente através de conteúdo
autêntico e relevante.

SEJA B E M V I N D O ( A ) !

Growth
Content
2021-2022 / Clicksign

Desafios
— Materiais ricos de fácil leitura
— Aumento de conversão por downloads
— Criação de Business Cases

Contexto
A Clicksign é pioneira no Brasil em assinatura eletrônica/digital e
suas soluções vão desde planos anuais por volume de documentos
a automação de todo o ciclo de vida da assinatura de contratos e
integração com sistemas via API. Criada recentemente, a área de
conteúdo tem como OKR a criação de novos materiais ricos para
aumentar e qualificar leads para conversão.

1
Business Cases em formato
dinâmico
Problema: Business cases em
blogpost e apenas com dados
qualitativos.
Solução: Um novo formato, mais
dinâmico e voltado para
conversão, foi elaborado em
formato de infográfico com
dados quantitativos, além do
conteúdo e diagramação voltada
à uma leitura mais acessível e
impactante.

Iniciei o processo
realizando
entrevistas com o
CEO e gestores de
áreas estratégicas
da cliente, elaborei
questionários
personalizados para
a pesquisa e
levantamento de
dados e por fim,
produzi o copy e a
prototipagem da
diagramação do
material.

Baixar infográfico

1
Material para conversão em
eventos online
Atuei na produção
textual do Guia
Prático de estratégias
de RH, baixado no ato
da inscrição e como
pós-evento, e na
colaboração do
infográfico, onde as
duas marcas cocriaram o conteúdo
como material pósevento.

Problema: Criar materiais
consistentes e colaborativos
com parceiros.
Solução: Sugerimos um webinar
como uma ação de co-marketing.
O parceiro de conteúdo escolhido
foi a Convenia, empresa de
automação de RH, que utiliza a
Clicksign em seu processo de
aquisição.
Personas em comum: Atração de
profissionais ligados a cargos de
RH e gestão para ambas as
marcas.

Baixar guia

Baixar infográfico

Resultados
Adoção do novo formato
para cases pela empresa

Aumento de tráfego orgânico
no site de ambas marcas em
pelo menos 40%.

Aumento de 67% no total de
conversão em trials

BAIXA R C U R R Í C U L O

Vamos conversar?
Em caso de dúvidas, não hesite em perguntar.
www.giselleoliveira.com
giselleoliveira.mkt@gmail.com

