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E-mails que se parecem com
panfletos virtuais. Conteúdos
enviados para toda a base de
contatos, sem distinção. Campanhas
enviadas sem autorização dos
destinatários. Mensagens sem
opção de link de descadastro.

Acredite se quiser: essas práticas já foram 

muito comuns no e-mail marketing — 

tanto, aliás, que acabaram prejudicando 

a reputação desse canal, que passou 

a ser vinculado diretamente ao spam. 

Mas ainda bem que o cenário mudou!

Por mais que o spam ainda aconteça, 

cada vez mais empresas têm percebido 

que uma campanha de e-mail 

marketing só traz resultados quando 

é relevante para o consumidor.

Introdução
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INTRODUÇÃO

Afinal, quem é que está disposto a perder 

tempo com mensagens indesejadas 

ou quer ter sua caixa de entrada 

invadida por e-mails desnecessários? 

De olho nisso, as estratégias de e-mail 

marketing precisaram evoluir.

Se você tem um e-commerce, não existe 

outro caminho para atrair e engajar 

clientes: é crucial acompanhar as 

melhores práticas de e-mail marketing 

para ter um bom desempenho.

Para ajudar, resolvemos trazer para 

este e-book dicas práticas sobre 

como desenvolver uma campanha 

arrasadora para otimizar seus envios 

e alcançar os objetivos do seu 

e-commerce. Então acompanhe!

http://escoladeecommerce.com/
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Qualquer pessoa que investe em 
algum negócio digital deve saber 
de cor e salteado o que são e para 
que servem as tais palavra-chave, 
termos de busca essenciais para o 
bom funcionamento tanto do Google 
como de estratégias de marketing de 
conteúdo e de AdWords.

No entanto, encontrar as melhores palavras 

para compor seu anúncio não costuma 

ser tarefa das mais simples. E isso é 

especialmente verdade quando você precisa 

investir em termos de cauda longa — o 

que tende a ser uma excelente pedida para 

qualquer empresa.

Invista em 
uma boa 

ferramenta de 
automação
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

Se sua empresa só envia um e-mail no 

Natal e outro no aniversário do cliente, 

está desperdiçando todo o potencial 

do e-mail marketing. Entenda desde já: 

esses envios esporádicos não conseguem 

engajar os usuários. Assim, devido ao 

intervalo de tempo ser grande demais, 

eles acabam se esquecendo da sua loja.

Para realmente criar um relacionamento 

com seus contatos, você precisa 

mandar e-mails periodicamente, 

sempre de olho nos interesses da 

pessoa naquele momento e com 

um objetivo claro. O detalhe é que 

o processo fica mais complexo e

trabalhoso quando sua base cresce.

Imagine administrar milhares de contatos, 

conhecer o perfil e o histórico de cada 

um e programar os envios certos nas 

horas certas. Para dar conta de tudo 

isso sem errar, só contando com a ajuda 

de uma ferramenta de automação, que 

agiliza a operacionalização dos envios 

e facilita a gestão dos contatos. 

Essa é uma solução em que 
sua empresa precisa investir 
para ganhar eficiência e 
escala no e-mail marketing.

Para guiá-lo direitinho na escolha de uma 

boa ferramenta, trouxemos aqui algumas 

funcionalidades essenciais. Confira!

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

GESTÃO DE LEADS

Na prática, a ferramenta de 

automação deve ir além dos 

envios de e-mail marketing, 

permitindo a gestão dos leads 

da empresa para identificar 

interesses, comportamentos e 

estágios na jornada de compra. 

Só assim é possível ter uma 

comunicação mais relevante 

com cada um!

http://escoladeecommerce.com/


8

INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

GATILHOS INTELIGENTES

Seja qual for o objetivo da estratégia, 

o e-mail marketing precisa sempre ser

enviado na hora certa para a pessoa

certa. Para isso, a ferramenta deve

possibilitar a definição de gatilhos

para desencadear o envio de e-mails.

Aí pode ser um comportamento,

se o usuário entrar na seção de

sapatos da loja, por exemplo, ou

mesmo um perfil específico, como

visitantes com mais de 50 anos.

SEQUÊNCIAS AUTOMÁTICAS

Os gatilhos também podem 

desencadear uma série de 

e-mails com o objetivo de nutrir

o interesse dos leads dentro

de determinado assunto.

A ferramenta também deve permitir, 

portanto, a criação desse fluxo 

de nutrição com a respectiva 

definição dos gatilhos que liberarão 

o envio de cada e-mail.

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

MÉTRICAS DE DESEMPENHO

Para escolher uma boa ferramenta 

de automação, considere também 

os relatórios que ela oferece. Afinal, 

para otimizar os resultados das 

campanhas, você precisa ter acesso 

aos dados de desempenho.

E não estamos falando só dos envios 

(aberturas, cliques, descadastros 

e assim por diante), mas também 

de vendas (conversões, retorno 

sobre investimento, custo de 

aquisição de clientes e por aí vai).

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

PÁGINAS OTIMIZADAS

Muitas ferramentas também 

permitem a criação de 

páginas otimizadas para 

a geração de leads. 

Assim, de maneira integrada, 

todos que preenchem o 

formulário de cadastro por 

lá são concentrados em uma 

mesma plataforma — sem você 

precisar fazê-lo manualmente.

POSSIBILIDADE DE 
PERSONALIZAÇÃO

Ao criar um formulário de 

cadastro, você deve poder definir 

quais campos são necessários. 

Da mesma forma, ao escolher um 

template, ele precisa ser alinhado 

a seu público e à sua marca.

Observe, portanto, as 

possibilidades de personalização 

que a ferramenta oferece.

http://escoladeecommerce.com/
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Tenha um 
mailing com 
contatos de 

interesse

É fato: o mailing é um dos 
principais ativos de qualquer 
empresa. Entre clientes e 
leads, trata-se de uma lista de 
interessados nas suas ofertas, 
pessoas com quem você pode 
desenvolver uma estratégia 
poderosa de relacionamento para 
buscar mais proximidade.

Só um detalhe fundamental: o interesse 

pelo relacionamento com seu e-commerce 

deve partir do usuário. Nesse contexto, o 

que você pode fazer é correr atrás para 

despertar esse interesse, seja oferecendo 

conteúdos especiais ou mesmo dando 

descontos no caso de novos cadastros, 

por exemplo.
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TENHA UM MAILING COM CONTATOS DE INTERESSE

O que você jamais deve fazer é incluir um 

contato na sua base de e-mails sem seu 

explícito consentimento. Sabe qual seria 

o resultado disso? Muitos descadastros e

pouquíssimas aberturas, além de prejuízo

à imagem da marca e, principalmente,

insatisfação do consumidor. Apesar de

crescer sua base, portanto, essa atitude traz

muitos prejuízos.

O segredo está em mudar o foco: em vez de 

apostar na quantidade de inscritos, dedique-

se à qualidade da lista, que deve ter apenas 

pessoas realmente interessadas em receber 

seus envios. Para garantir qualidade, confira a 

partir de agora alguns dos cuidados que você 

deve ter com o mailing do seu e-commerce!

http://escoladeecommerce.com/
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TENHA UM MAILING COM CONTATOS DE INTERESSE

NÃO COMPRE LISTAS 
PRONTAS

Listas prontas prometem aumentar 

seu alcance em pouco tempo e 

com o menor esforço possível. 

O problema é que elas trazem 

muitos e-mails inexistentes e 

antigos, além, é claro, de endereços 

não autorizados, que prejudicam 

sua reputação junto ao público 

e até aos provedores de e-mail. 

Definitivamente, não vale a pena. 

OFEREÇA FORMULÁRIOS 
DE CADASTRO

A melhor opção para construir sua 

lista organicamente é oferecer 

formulários opt in em seus canais — 

como site, blog, landing pages e redes 

sociais. Aliás, melhor ainda é o double 

opt in, que pede uma confirmação do 

cadastro. Essa atitude garante que 

sua lista terá apenas contatos válidos 

e interessados, que representem 

potenciais clientes para sua loja.

http://escoladeecommerce.com/
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TENHA UM MAILING COM CONTATOS DE INTERESSE

COLETE INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

Uma lista de qualidade 

não tem apenas e-mails, 

trazendo também informações 

sobre os contatos — como 

dados demográficos e 

assuntos de interesse.

Tais informações podem ser 

coletadas nos formulários, 

depois sendo usadas 

estrategicamente para segmentar 

e personalizar os envios.

http://escoladeecommerce.com/
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TENHA UM MAILING COM CONTATOS DE INTERESSE

FAÇA UMA LIMPEZA 
PERIÓDICA

A verdade é que, por mais que 

todos os contatos da lista tenham 

se cadastrado espontaneamente, 

alguns podem não receber 

suas mensagens. Os e-mails 

podem ter sido desativados 

(hard bounce) ou estar com a 

caixa cheia (soft bounce).

O ideal, assim, é fazer uma limpeza 

periódica nesses contatos para 

melhorar suas entregas e aberturas. 

OFEREÇA FORMULÁRIOS 
DE CADASTRO

Com o passar do tempo, as pessoas 

naturalmente mudam de cidade, 

de interesses e comportamentos. 

Por essas e outras, alguns contatos 

podem querer se descadastrar. Você 

deve não só aceitar essa decisão 

como oferecer uma opção simples 

e clara de descadastramento 

(opt out). A boa notícia é que isso 

tende a melhorar o engajamento, 

já que você passará a ter menos 

desinteressados inscritos.

http://escoladeecommerce.com/
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Faça uma 
segmentaçã
o cuidadosa 
do público

E-mail marketing precisa ser relevante,
certo? Mas será que é possível ser
relevante enviando exatamente o
mesmo e-mail para todo mundo?

Por mais que você tenha um conteúdo 

maravilhoso para mostrar, cada 

contato tem seus interesses e está 

em um momento diferente. Aí entra a 

segmentação, agrupando usuários com 

características afins, de forma que cada 

um receba mensagens realmente úteis.

Como são vários os critérios de segmentação 

da base, saiba: o mais importante é definir 

o objetivo da sua campanha, que indicará

quais critérios você deve usar e quais

informações sobre os usuários precisa

saber antes do envio. Que tal ver agora

algumas sugestões de segmentação?
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FAÇA UMA SEGMENTAÇÃO CUIDADOSA DO PÚBLICO

SEGMENTAÇÃO POR DADOS

Essa segmentação é baseada em dados 

demográficos do público, como gênero, idade, 

cidade, renda, profissão, formação, cargo, entre 

outros. Para conseguir essas informações, 

basta pedir no formulário! Mas atenção: 

lembre-se de pedir apenas aqueles dados 

que realmente interessam para não fazer o 

usuário perder tempo no preenchimento.

Ao saber onde a pessoa mora, por exemplo, 

você pode enviar ofertas com frete grátis na 

data de aniversário da cidade. Já no caso de um 

e-commerce de cursos online, uma campanha

pode ser enviada apenas para quem já completou

o ensino superior. Não parecem ser ótimas ideias?

http://escoladeecommerce.com/
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FAÇA UMA SEGMENTAÇÃO CUIDADOSA DO PÚBLICO

SEGMENTAÇÃO POR INTERESSES

Outra informação importantíssima que 

pode ser coletada nos formulários diz 

respeito aos interesses dos usuários. E 

você pode ser direto, perguntando sobre 

quais assuntos a pessoa gostaria de receber 

e-mails em sua caixa de entrada.

Assim, no caso de um e-commerce de 

beleza, por exemplo, o usuário pode escolher 

receber apenas ofertas de maquiagens. Já 

uma loja virtual de esporte pode perguntar 

aos contatos se eles querem receber notícias 

esportivas em geral, dicas de performance 

ou apenas ofertas de produtos. Dessa forma 

fica bem mais fácil agradar, não concorda?

SEGMENTAÇÃO POR 
DATA DE CADASTRO

A data de cadastro do usuário também pode ser 

um critério de segmentação a fim de engajar 

tanto os recém-chegados quanto os mais 

antigos, já clientes habituais do e-commerce.

Você pode criar campanhas especificamente 

para quem se cadastrou há 2 dias, 

por exemplo, oferecendo um cupom 

de desconto de boas-vindas.

Já os usuários antigos, que se cadastraram 

há anos, merecem um bônus por sua 

fidelidade. Você pode, então, criar 

campanhas especiais para eles!

http://escoladeecommerce.com/
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SEGMENTAÇÃO POR COMPORTAMENTO

Os comportamentos dos usuários podem ser 

coletados na própria loja virtual, nas interações com 

os e-mails ou em resposta a anúncios, geralmente 

demandando a integração entre ferramentas 

para serem aproveitados no e-mail marketing.

Digamos que você tenha um e-commerce de 

eletrodomésticos e determinada geladeira está com 

desconto. Nesse cenário, você pode enviar e-mail 

apenas para quem visitou a página da geladeira 

nos últimos dias, com a plataforma identificando 

quem clicou no link do produto, mas não efetuou 

a compra. Traga essas pessoas de volta para a 

loja com um novo e-mail para fechar a venda!

http://escoladeecommerce.com/
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De ina os temas 
e conteúdos 

estrategicamente

Se você já encontrou uma boa 
ferramenta de automação, cuida bem 
da sua base de contatos e tem as 
informações em mãos para fazer a 
segmentação dos envios, é hora de 
saber como efetivamente elaborar 
os e-mails. Esse é o momento 
de conquistar o destinatário.

Lembre-se de que o e-mail marketing é um 

canal de relacionamento, não devendo ser 

tratado como uma publicidade tradicional. 

Então, para despertar o interesse das pessoas, 

você precisa mostrar que conhece cada uma 

delas e sabe o que pode interessá-las. 

Veja agora algumas dicas para 

criar e-mails eficientes!



21

DEFINA OS TEMAS E CONTEÚDOS ESTRATEGICAMENTE

ENVIE CONTEÚDOS PERSONALIZADOS

Personalização e segmentação são práticas 

essenciais no e-mail marketing. Afinal, já que o 

objetivo é estreitar o relacionamento, a pessoa 

que recebe seu e-mail precisa sentir que aquele 

conteúdo foi pensado especialmente para ela! Mas 

é claro que você não fará isso manualmente.

Uma simples variável no título ou no corpo do 

e-mail já permite que você chame cada usuário

pelo nome, por exemplo. Além do mais, por

meio da segmentação do público, você também

consegue pensar em conteúdos e ofertas

relevantes para cada um, otimizando os envios.

http://escoladeecommerce.com/
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DEFINA OS TEMAS E CONTEÚDOS ESTRATEGICAMENTE

ESCOLHA UM TEMPLATE 
SIMPLES E RESPONSIVO

Não tem mistério: o template do e-mail 

marketing deve favorecer a leitura. Por isso, 

geralmente é melhor escolher uma opção 

simples, com poucos elementos, para não 

prejudicar a experiência ou distrair os usuários.

Só não vale se esquecer também que muitos 

destinatários receberão suas mensagens 

no celular. Por isso, a experiência de 

leitura deve ser boa em qualquer tela!

Nesse sentido, é preciso apostar em um 

template responsivo, que se adapte ao 

dispositivo em que o usuário estiver.

DEDIQUE ATENÇÃO 
ESPECIAL AO TÍTULO

Muitas vezes, o título acaba ficando por último 

na elaboração dos e-mails e, assim, não 

recebe a atenção que merece. É preciso ter 

em mente que esse será o primeiro contato 

do destinatário com sua mensagem, elemento 

decisivo para a taxa de abertura de qualquer 

campanha. Então trate de se dedicar a ele!

Crie títulos persuasivos, que incentivem a 

abertura e chamem a atenção do leitor em 

meio a tantas outras mensagens da sua 

caixa de entrada. Mas cuidado para não 

exagerar, ok? Só prometa no título aquilo que 

será capaz de cumprir com o conteúdo.

http://escoladeecommerce.com/
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DEFINA OS TEMAS E CONTEÚDOS ESTRATEGICAMENTE

INSIRA CTAS QUE CONVERTAM

Todo e-mail tem a conversão como objetivo. 

Para um e-commerce, esse objetivo costuma 

ser a venda, mas também pode ser a 

divulgação de um e-book, por exemplo. Isso 

é explicitado no e-mail pelas chamadas 

para ação (Calls To Action) — como um 

botão de compre agora ou baixe o e-book.

O propósito do Call To Action é 
justamente conduzir o usuário 
até a conversão que a empresa 
deseja. Por isso, eles precisam 
ser persuasivos e objetivos, sem 
deixar dúvidas sobre o que o 
usuário deve fazer ao ler o e-mail.

FAÇA TESTES A/B

Mesmo depois de criar um e-mail do início 

ao fim, você ainda pode se deparar com 

algumas dúvidas. O botão de CTA deve 

ser laranja ou preto? Será que esse título 

está bom? E essa imagem, fica melhor 

aqui ou ali? Em vez de responder essas 

dúvidas com base em achismos, faça 

testes A/B, que revelam a melhor decisão 

sobre algum elemento do e-mail.

A ferramenta envia um teste para uma parcela 

da base e identifica, entre 2 alternativas, 

qual delas tem melhor desempenho junto ao 

público. A opção vencedora é, então, enviada 

para o restante da lista! Simples, não?

http://escoladeecommerce.com/
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Conclusão
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CONCLUSÃO

Como você viu por aqui, 
o Google AdWords pode
ser uma ótima (talvez
a melhor) saída para
aumentar o faturamento
da sua loja virtual.

Entram aí as ferramentas de 

automação, os cuidados com a 

lista de e-mails, a segmentação 

dos envios e a personalização 

como estratégias fundamentais 

para se aproximar do público.

Com elas, você demonstra que 

valoriza cada pessoa da sua base, 

oferecendo uma experiência 

valiosa aos consumidores.

É dessa forma que os contatos se 

tornam verdadeiras oportunidades 

de venda. E é assim que o e-mail 

marketing se torna um canal 

poderoso de conversões para seu 

e-commerce. Pronto para otimizar

suas campanhas e potencializar os

resultados da sua marca?

http://escoladeecommerce.com/
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Desk e assuntos relacionados à área de atendimento e relacionamento com cliente 

de modo geral.

O intuito desse projeto é fornecer conteúdos ricos e gratuitos a todos que 

desejam aprender mais sobre o assunto e evoluir o próprio negócio, diminuir custos 
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