
/pós



/pós

Marketing Digital



/pós

01.
Introdução ao E-mail 
Marketing
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Segundo o Serasa Experian, o e-mail 
marketing tem performance 2,56% maior 
do que buscas orgânicas, pagas ou ações 
em redes sociais
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•Todo mundo tem um e-mail
•Todo mundo checa o e-mail ao menos 
uma vez do dia
•Com os smartphones, os e-mails são 
checados com mais frequência
•Possibilidade de personalizar
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Em 2017 atingimos 1,1 bilhão de contas  
de e-mails
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• Aumentar tráfego no site;
• Aumentar vendas;
• Reforçar a marca; 
• Melhorar a retenção de clientes;
• Obter opiniões por parte dos clientes
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Uma das maneiras mais utilizadas 
para construir essa base são as 
ISCAS DIGITAIS
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Essas iscas podem ser: Ebooks, 
contratos, infográficos
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Uma mensagem tem 5x mais 
probabilidade de ser vista em um email
do que no Facebook. (Radicati)
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E-mails são a principal fonte de geração 
de leads para 89% dos profissionais de 
marketing. (Forrester Research)
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02.
Listas de e-mail
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LISTA DE E-MAIL

Contar com uma base que te ajuda a espalhar as 
novidades, valoriza o que sua empresa produz
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NUNCA COMPRE LISTA DE EMAILS

AS PESSOAS NÃO TE CONHECEM E NÃO 
DEMONSTRARAM INTERESSE EM SUA EMPRESA E 
SEUS PRODUTOS
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Antes era diferente...

•O fluxo de informação era menor

•As redes sociais não eram tão populares

•Os serviços de e-mails eram diferente
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Criar sua lista é mais trabalhoso...
Mas dá muitoooo mais resultado....
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Crie uma lista própria para sua empresa 

Lista extremamente qualificada, barreira 
competitiva e independência e economia



/pós

Tenho uma lista de e-mail antiga, posso usar?

Pode, mas com alguns cuidados
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Não comece só tentando vender

Vai começar a enviar e-mails? Eduque sua lista: 
E-books e palestras podem ser ótimas ações
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Cheque se a base é válida

Existem serviços especializados em chegar se o e-mail é 
válido

http://www.baselimpa.com/site/
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A limpeza da base deve ser constante

•Hard bounces: são aqueles emails considerados inválidos 
de forma permanente. Isso inclui os que já deixaram de 
existir, os que foram indicados de maneira errada 
propositalmente e também os emails com erros de 
digitação, por exemplo nome@gmial.com, em vez de 
gmail.com. 
•Soft bounces: são emails válidos, mas que por algum 
motivo não puderam ser entregues. Dentre eles, caixa de 
entrada lotada, servidor fora do ar no momento, etc. 
•Reclamações de SPAM: na grande maioria dos serviços de 
emails é possível marcar uma mensagem como SPAM. Isso 
indica que o usuário se incomodou e acredita que sua 
empresa não tinha o direito de enviar esse email a ele.
• Pedidos de descadastramento (unsubscribe): é uma 
obrigação de toda empresa oferecer nos emails enviados 
uma opção de descadastramento. Isso quer dizer que o 
usuário não quer mais receber essas mensagens.
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03.
Segmentação de e-mail
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Segmentação é VIDA

A sua base é heterogênea e nem todo usuário está 
em momento de compra igual. 
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Evite erros 

A sua base é heterogênea e nem todo usuário está 
em momento de compra igual. 
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Tipos de listas

Dinâmica e estática
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Quais tipos de segmentação posso fazer?

•Características específicas, como a indústria onde o Lead 
atua, o tamanho de sua empresa e a região onde ela está 
inserida, seu cargo dentro da empresa; 

•Histórico de pontos de contato com a empresa, como a 
quantidade de materiais baixados, os assuntos dos 
conteúdos de interesse, Landing Pages específicas que 
preencheu (Pedido de orçamento, demonstração, 
avaliação, etc.); 

•Estágio do Lead, ou seja, se é um Lead recente, um Lead 
qualificado, uma oportunidade, um cliente, entre outros.
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Exemplos de resultados
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Segmentar é o primeiro passo para o 
sucesso
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04.
Tipos de e-mail
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Newsletter

As newsletters são talvez o primeiro passo que muitas 
empresas dão quando começam a trabalhar com E-mail 
Marketing. Geralmente são enviadas para toda a base de 
contatos – ou apenas para uma parte que demonstrou 
interesse especial – de forma periódica e a característica 
principal deste tipo de campanha é a variedade de 

conteúdo.
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Exemplo
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E-mail promocional

Aqui é bom ter em mente que “promocional” não quer 
dizer apenas e-mail divulgando promoções e produtos. O 
significado de promocional é no sentido de “promover 
uma oferta”, seja ela um conteúdo gratuito ou um 
produto de fato. 
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E-mail Transacional

Você já precisou recuperar a senha de algum serviço 
online e recebeu um link por email? Já fez alguma 
compra online e recebeu uma confirmação do pedido ou 
pagamento? Já baixou um conteúdo educativo e recebeu 
o material por email?

Convide o lead também para:

• Seguir nas redes sociais; 
• Bater um papo com um consultor; 
• Fazer download de um material complementar;
• Recomendar para um amigo; 
• Assistir a uma demonstração
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Automação de e-mail
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Regras de e-mail marketing
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05.
Dicas essenciais de e-mail 
marketing
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Use sempre HTML e não uma imagem
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Texto puro pode ser uma boa opção



/pós

Use o Alt Text nas imagens
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Atente-se a versão “Texto simples”
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Tom de conversa e Mail Merge
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Atenção ao assunto do e-mail

•Seja interessante: Qual problema sua oferta 
resolve? Deixe isso claro e pense no segmento que 
está recebendo;
•Linguagem “acionável”: Evite ser muito genérico 
no assunto. Seja direto e use palavras “acionáveis”, 
que instigue o Lead e realizar uma ação; 
•Deixe claro quem você é: Quem é você que está 
assinando o email? Se eu não te conheço, 
dificilmente abrirei um email seu. 
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Qual o melhor horário e frequência?
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Teste e anote



/pós

Email do remetente deve existir

nao-responda@empresa.com.
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Lembre sempre do mobile
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06.
Métricas importantes
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Taxa de crescimento a lista
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Taxa de inativação da lista
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Taxa de abertura
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Taxa de clique
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CTR
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Leads gerados (vendas complexas) e 
vendas (e-commerce)
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Taxa de descadastro, marcação de Spam 
e bounce
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Gatilhos mentais



Gatilhos mentais



Os mais comuns



Escassez



Exemplo



Urgência



Urgência



Exemplo

“Leia esse post e comece o seu negócio agora 
mesmo!”

“Por que você deve começar a sua estratégia ainda 
hoje”



Novidade



Exemplo



Prova Social



Exemplo



Essas estratégias podem aumentar e 
muito a taxa de abertura


