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Introdução
As campanhas de e-mail marketing são um
dos pilares das estratégias digitais. Afinal,
essa é uma ferramenta eficiente que quase
não gera custos para a empresa e traz retornos
incríveis. Entre os benefícios, estão o reforço no
relacionamento com o público e a nutrição de
leads em potencial.
O canal de comunicação dá tão certo que, mesmo
com o advento de alternativas para mensagens
instantâneas, ainda é um dos preferidos dos
usuários. Para que você tenha uma ideia,
72% dos consumidores elegem o e-mail como
a melhor forma de receber contato de marcas,
como mostra a pesquisa da MarketingSherpa.
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INTRODUÇÃO

Para que você possa aproveitar ao máximo o potencial do e-mail marketing, preparamos este guia avançado.
Aqui, você conhecerá os principais passos para o planejamento das campanhas, os diferenciais que ajudam
a chamar a atenção do público e os detalhes que podem alavancar seus resultados. Aproveite!
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INTRODUÇÃO

Quais são os benefícios
do e-mail marketing?
Para começar este guia, queremos mostrar a você que as
campanhas de e-mail marketing são realmente vantajosas
para a empresa. Confira alguns dos principais pontos
positivos dessa ferramenta.

CANAL EFICIENTE DE CONTATO
Provavelmente, você tem pelo menos uma conta de e-mail
de uso frequente, não é? Os e-mails são um canal de
comunicação e até mesmo uma ferramenta de trabalho
das mais eficientes. E as tendências são de crescimento:
de acordo com dados da Statista, serão mais de 4,3 bilhões
de usuários de e-mails até 2023.
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BANCOS DE DADOS VALIOSOS

REFORÇO NO RELACIONAMENTO

A cultura de dados faz parte da forma de fazer

Não é só para atrair novos clientes que o

negócios hoje em dia. Nas estratégias digitais,

e-mail marketing funciona. Outro benefício

ter um banco com informações de contato de

dessa estratégia está em reforçar o

pessoas que se interessam pela sua empresa,

relacionamento com os clientes atuais.

como as listas de e-mails, é sinônimo de ter um

De acordo com a pesquisa Emarsys 2018,

ativo valioso.

80% das pequenas e médias empresas
consideram o e-mail marketing como a

FLUXOS DE NUTRIÇÃO

ferramenta mais relevante na retenção
de clientes.

Os fluxos de nutrição são uma sequência de

CAMPANHAS AUTOMATIZADAS

disparos com objetivos específicos. Entre os
mais comuns, está a conversão de prospects.
Isso significa que, a partir da campanha de

Outra grande vantagem das campanhas de

e-mail marketing, você pode guiar um lead pelo

e-mail é que essa é uma das iniciativas de

funil de vendas e deixá-lo mais próximo da

marketing digital que pode receber um alto

decisão de compra.

grau de automação.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO E-MAIL MARKETING?

Agendamento de disparos em
fluxos, e-mails automáticos
de remarketing, promoções
exclusivas de aniversário... muitas
ações podem ser programadas
para otimizar a estratégia.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO E-MAIL MARKETING?

ROI EXCELENTE
O retorno sobre investimento (ROI) do e-mail
marketing é excelente! Segundo o portal
e-commerce Brasil, essa ferramenta é 10x
mais rentável do que outros meios de contato
com o público. Já de acordo com o relatório
DMA Marketer 2018, cada $1 dólar gasto com
e-mails proporciona um retorno de U$ 32,28.

FACILIDADE DE MENSURAÇÃO
Para completar, é fácil de mensurar o
desempenho das campanhas e-mail
marketing. Desse modo, dá para identificar
rapidamente o sucesso ou o fracasso de
determinada iniciativa, o que garante que
ajustes sejam feitos e que a estratégia esteja
sempre alinhada à recepção do público.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO E-MAIL MARKETING?

Como fazer o
planejamento da
campanha?
Viu só como essa ferramenta é vantajosa?
Então, é hora de começar a aproveitar os
benefícios do e-mail marketing. Mas, atenção:
não basta começar a enviar qualquer mensagem
para qualquer contato. Uma campanha de
sucesso precisa de planejamento. Veja como
fazer isso!
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UTILIZE PERSONAS

ESTABELEÇA OS OBJETIVOS
DA CAMPANHA

O primeiro passo é olhar para a buyer persona
do seu negócio. Você pode até ter mais do que

Agora que você já tem uma lista segmentada,

uma, caso a empresa trabalhe em diversas

defina um objetivo para cada grupo de contatos.

frentes. O mais importante é ter um bom nível

É essa decisão que guiará a construção das

de detalhamento dos perfis para que as ações

mensagens desde o assunto abordado até a

sejam altamente direcionadas.

linguagem utilizada e os links inseridos.

SEGMENTE SUA LISTA DE E-MAILS
Com base nas suas personas, é hora de
segmentar as listas de e-mails. Sim, cada
grupo de contatos será alvo de uma campanha
diferenciada. Afinal, as mensagens precisam
ser certeiras. Você pode fazer a segmentação
de marketing utilizando critérios como idade,
objetivo dos disparos, localização etc.
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COMO FAZER O PLANEJAMENTO DA CAMPANHA?

TENHA UM CRONOGRAMA DE DISPAROS
Também faz parte do planejamento definir o
cronograma de disparos. Ele também depende da
segmentação da sua lista, sendo que cada grupo
pode ter uma frequência de recebimento diferente,
por exemplo. Também escolha os dias da semana e
horários de envio, além de agendar e-mails específicos
para datas comemorativas e o aniversário do contato.

CONHEÇA FERRAMENTAS
DE AUTOMAÇÃO
Para agilizar sua campanha e garantir melhores
resultados, conte com ferramentas de automação.
Algumas das mais utilizadas são o Mailchimp,
o Mailify e o Mailbiz. Todas elas têm funcionalidades
que ajudam nas segmentações, na realização de testes,
no envio automático e na geração de relatórios.
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COMO FAZER O PLANEJAMENTO DA CAMPANHA?

Como chamar a
atenção do leitor?
Depois de planejar sua campanha, é hora de
pensar nos e-mails em si. Aqui, entram em jogo
a mensagem, os assuntos, o tipo de linguagem,
a estética, entre outros pontos que são decisivos
na hora de chamar a atenção da persona.

Pensar nos detalhes e, sobretudo,
ficar de olho no impacto de cada um
na campanha é essencial para alinhar
cada vez mais a estratégia ao seu
público. Portanto, anote aí quais são os
segredos de um e-mail bem-sucedido.
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COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

DEFINA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

◆◆ colocar o nome do contato no assunto
(de forma contextualizada, é claro);

Você precisa abordar assuntos de interesse

◆◆ utilizar números em listas, como

da persona. Afinal, ela precisa ter algum
engajamento com a mensagem para ler o

“João, confira 5 dicas para aumentar

e-mail até o final. Para isso, faça pesquisas de

sua produtividade”;

palavras-chave e respeite o estágio de cada

◆◆ inserir termos que tragam um senso

grupo na jornada de compras. Assim, é mais
fácil disparar e-mails que correspondam aos

de urgência, como “última chance” ou

interesses do leitor.

“o tempo está correndo”;

CAPRICHE NO CAMPO “ASSUNTO”

◆◆ fazer perguntas para o leitor, como
“Você quer potencializar seus
resultados com e-mail marketing?”;

Assim como os títulos de blogposts, a frase que
vai no campo “Assunto” do e-mail é decisiva

◆◆ seja direto, tentando não ultrapassar

para a taxa de abertura. Algumas dicas são:

45 caracteres.
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COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

PENSE NO CONTEÚDO
Agora, o mais importante: a relevância
do conteúdo do e-mail! Ele deve ser
completamente pensado para a sua
persona para que o leitor não se sinta só
mais um endereço de e-mail no banco de
dados da empresa. Para gerar o sentimento
de exclusividade, cuide:

◆◆ dos assuntos tratados;
◆◆ do tom de voz;
◆◆ das marcas de personalização,
como uso do primeiro nome;
◆◆ do nível de informalidade,
incluindo uso de GIFs ou emojis.
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COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

Quanto mais direcionado for o
e-mail marketing, melhor.
Uma pesquisa da Monetate mostra
que as empresas que investem
na personalização em suas
campanhas de e-mail relatam
ter um aumento significativo nos
objetivos de receita, chegando a
79% de otimização.
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COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

PRATIQUE A TÉCNICA DE RAPPORT
Já ouviu falar em rapport? É uma técnica de persuasão baseada na criação de conexões. Sabe quando a gente
se identifica de cara com alguém? Nas interações pessoais, detalhes como o chamar a pessoa pelo nome,
manter contato visual e sorrir ajudam no rapport. Já no meio digital, algumas dicas são:

◆◆ ter alinhamento com o perfil do leitor,
como o uso de gírias, abreviações e a
presença de brincadeiras;
◆◆ criar ligação com frases empáticas e
que remetam à reciprocidade, como
“Você também passa por isso?
Nós entendemos e viemos ajudar.”;
◆◆ cuidar da sinceridade em todos os
contatos de modo a reforçar a relação
de confiança.
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COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

CUIDE DO LAYOUT
A estética dos e-mails também entra em
jogo na hora de chamar a atenção do leitor.
Por isso, dedique-se também a elaborar
o layout ideal das suas mensagens,
como cor e tamanho das fontes, templates,
links em lista ou inseridos no meio do
texto, imagens de boa qualidade etc.

NÃO SE ESQUEÇA DOS CTAS
É interessante que os e-mails contenham
chamadas para ação (CTAs, na sigla em
inglês) para incentivar a interação do
leitor. Desse modo, em vez de só ler o
conteúdo, ele será incentivado a clicar em
um link, baixar um material rico, assistir a
uma série de webinars etc.
17

COMO CHAMAR A ATENÇÃO DO LEITOR?

Como aprimorar
sua campanha?
Nessa etapa, você já deve estar com seus
conteúdos prontos e segmentados e um
calendário em mãos. Antes de colocar suas
campanhas no ar, porém, existem alguns
cuidados que ajudam a potencializar ainda mais
a estratégia de e-mail marketing. Confira.
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COMO APRIMORAR SUA CAMPANHA?

A taxa de cliques é capaz de apontar qual das
duas trouxe mais resultados para a conversão
do usuário. Diversos detalhes podem ser
submetidos nesse processo e não se engane:
às vezes, o segredo para uma campanha campeã
está em uma pequena variante. São exemplos de
testes A/B com e-mail marketing:

◆◆ uso de caixa alta no campo “Assunto”;

APLIQUE TESTES A/B

◆◆ presença ou não de emojis e GIFs;

Os testes A/B são grandes aliados do sucesso

◆◆ dia da semana em que é feito o envio;

do e-mail marketing. Como você deve saber,

◆◆ marcação do nome do contato;

eles consistem em disponibilizar para o público
duas versões de uma mesma página, com duas

◆◆ formato do CTA (texto ou botão);

variantes de um único parâmetro. Por exemplo,
o e-mail A com um botão de CTA azul e o e-mail

◆◆ presença ou não de imagens etc.

B com o mesmo botão amarelo.
19

COMO APRIMORAR SUA CAMPANHA?

EVITE O RECONHECIMENTO DE SPAM
Depois de tanto trabalho, você não quer que seu e-mail vá direto para a caixa de SPAM, não é? A boa notícia
é que existem alguns cuidados para que os servidores de e-mail não considerem a mensagem como lixo
eletrônico ao passá-la nos filtros. Por exemplo, evitar:

◆◆ frases inteiras em caixa alta;
◆◆ letras em vermelho claro;
◆◆ palavras tradicionalmente
ligadas a SPAM, como “free”,
“gratuito”, “grátis”;
◆◆ pontuação exagerada, como
muitos pontos de exclamação.
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COMO APRIMORAR SUA CAMPANHA?

CUIDE DOS DETALHES TÉCNICOS
Muitas vezes, são os detalhes técnicos que garantem um bom desempenho da campanha. Mesmo com um bom
planejamento e um conteúdo impecável, não deixe de prestar atenção em:

◆◆ domínio autenticado: se a sua taxa

◆◆ ALT nas imagens: esse atributo se

de entrega dos e-mails está baixa, é

refere à uma pequena descrição do

possível que o seu domínio esteja sem

conteúdo visual, caso utilize imagens

autenticação DKIM, uma assinatura

nas mensagens, e é muito importante

criptografada que garante a preservação

para acessibilidade de deficientes

e a autenticidade da mensagem;

visuais e para o caso de o material não
carregar no dispositivo do leitor;

◆◆ HTML responsivo: garanta que sua
mensagem mantenha-se agradável em

◆◆ plain text: trata-se de uma versão

diversos dispositivos, já que estamos

com o texto principal do e-mail para

entrando na era do mobile only;

situações em que o dispositivo não
consegue abrir o HTML.
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COMO APRIMORAR SUA CAMPANHA?

◆◆ taxa de abertura: percentual de
remetentes que abrem o e-mail, o que
indica se você está chamando atenção de
cara ou não;
◆◆ taxa de cliques: percentual de cliques
em CTAs, o que indica se a escolha dos
assuntos e materiais relacionados está
adequada às expectativas da persona;
◆◆ taxa de descadastro: percentual de

ACOMPANHE INDICADORES
DE PERFORMANCE

remetentes que escolhe a opção de
descadastramento, o que indica se há uma
boa segmentação das listas;

Com tudo pronto, não se esqueça de

◆◆ taxa de conversão: percentual de remetentes

acompanhar os indicadores de performance
para ir adequando a estratégia e monitorando os

que atingiu o objetivo definido para aquela

resultados. Alguns dos principais índices para

campanha, seja o download de um material

ficar de olho são:

rico, seja a compra de um produto.
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COMO APRIMORAR SUA CAMPANHA?

Conclusão
Seguindo essas orientações, suas
campanhas de e-mail marketing têm
tudo para trazerem resultados muito
positivos. Afinal, como você viu, essa é
uma das ferramentas mais eficientes,
personalizáveis, rentáveis e acessíveis
para uma estratégia digital.
Com uma boa segmentação, disparos
estratégicos e conteúdos que chamam atenção,
suas mensagens podem favorecer a conversão
de prospects e a retenção de clientes. Portanto,
vale a pena utilizar as dicas deste guia avançado
e apostar no e-mail marketing para alavancar
seus resultados.
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CONCLUSÃO

A Digital Land é uma empresa de projetos e estratégias
digitais que quer ousar, inovar, sair na frente e prover
insights e saídas para clientes e parceiros que querem
atuar no mercado digital de maneira plena. Queremos
mergulhar no mercado e objetivo de nossos clientes,
de maneira que possamos construir cases de referência
para o digital. E para chegar lá, é necessário mais do que
conhecimento técnico, é importante construirmos uma
parceria de sucesso.

