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Estabeleça sua estratégia

Esta é a página que você verá ao acessar sua conta pela primeira vez. Inicie estabelecendo sua estra-

tégia, informando seu site, importando contatos e analisando as possibilidades de incentivo à venda.

Conteúdo

Você tem a opção de assistir ao vídeo explicativo da 

etapa de Conteúdo, ou já entrar nas configurações.
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Informe o seu site para monitoramento através do Google Analytics, e suas contas em mídias sociais 

para realizar o agendamento de postagens.

Conversão

Há diferentes meios de entrada de contatos para 

criar sua base de leads. Se você já possui um arquivo 

com os dados de seus clientes, pode fazer um uplo-
ad destas informações e utilizá-las para a sua comu-
nicação com eles. Pode também integrar sua conta 
a um sistema de terceiro, trazendo diretamente to-
das as informações que você tiver por lá!

Posteriormente, você também poderá montar for-
mulários de cadastro, para seu site ou em Landing 
Pages, e captar muitas outras informações de con-
tatos.
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• Importe suas listas de contatos

Selecione um arquivo de seu computador que 

possua as informações de contatos que você de-

seja importar.

• Integre suas contas com terceiros

Selecione o sistema de terceiro e complete os pas-

sos de integração com a sua conta.
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Vendas

Agende envios, determine os fluxos de automação, 

classifique seus contatos e poste mensagens em suas 

redes sociais, mantendo um relacionamento próximo 

e personalizado para transformar seus contatos em 

clientes.
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Página Inicial

Funil de Vendas

Estágios do Funil

O funil de vendas do Dinamize Automation serve para que você possa acompanhar todas as 
etapas que um contato pode passar dentro de sua estratégia, desde a visita ao seu site, até 
tornar-se um cliente de sua empresa.

Saiba o significado e como é obtido cada dado exibido no funil de vendas:

• Visitantes

O item “Visitantes” é gerado a partir do número total de acessos que sua página teve. A partir 
desse item você consegue acompanhar o resultado de todas as suas ações realizadas para atrair 
acessos à sua página. Portanto, para que possamos exibir o número de visitantes de sua página, 
é necessário uma integração de sua conta do Google Analytics.

• Contatos

Os contatos são todos os leads que em algum momento forneceram seus dados a você, como 
endereço de email, nome, telefone etc. Para ter contatos nesse estágio do funil, você pode rea-
lizar uma importação a partir de upload de um arquivo, integração com sistemas terceiros como 
CRM, loja virtual e diretório remoto.

• Oportunidades

São sinalizados como “Oportunidades” os contatos com potencial para vendas. Os contatos que 
convertem em um formulário de cadastro ou landing page entram nesse estágio. Você pode 
definir uma oportunidade através da pontuação do contato ou manualmente alterar seu estágio 
no funil.

• Clientes

Clientes são contatos já convertidos, que possuem uma venda em seu cadastro. A venda pode 
ser sinalizada por um campo do contato que automatize esse status ou manualmente. 



8

Manual de primeiros passos

Metas

É possível definir uma meta para cada estágio do funil. Você poderá acompanhar seu andamen-
to, de acordo com a meta estabelecida, no relatório mensal.

Vamos começar? O processo de envio tem 5 etapas, porém é muito simples de executar.

Acesse o menu “Canais” à esquerda e selecione “E-mail”.

Envios
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Na nova página, selecione o tipo de envio como Envio Pontual.

Abrirá uma nova tela, onde você deve selecionar o público alvo do envio. Você pode enviar para 
toda a sua lista de contatos, selecionar por marcadores, por filtros ou por importações que você 
tenha realizado.

Passo 1 - Tipo de Email
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A Campanha é uma forma opcional de agrupar vários envios. É possível ter uma campanha chamada 

“Ebook”, em que todos os envios relacionados a este assunto estarão lá. Você pode criar novas cam-

panhas na página do envio, clicando no botão (+).

Em Nome do Envio você dá um nome para identificá-lo internamente, na ferramenta. Este não é o 

assunto do email que aparecerá para seus contatos.

Há dois tipos de envio: o envio Pontual e o Teste A/B.

O Teste A/B envia diversas versões do seu email para avaliar suas métricas e lhe fornecer a melhor 

opção para melhor engajamento. Este tipo de envio é detalhado no ebook Teste A/B (link).

Neste manual, faremos um envio Pontual, e clicando em Próximo Passo, iremos para a edição do 

conteúdo do email.

A partir desta etapa você definirá o assunto da mensagem, o nome e o email de remetente, além do 

tipo de mensagem. Este será o conteúdo que seu destinatário irá receber.

É possível personalizar estes dados com emojis e campos variáveis, contendo por exemplo o nome 

do destinatário.

Passo 2 - Edição da Mensagem
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Há diversas origens de conteúdo para utilizar como base na produção do seu envio, como Por código 

fonte, A partir de um modelo, de um envio anterior ou de uma URL, dentre outros. Neste manual, utili-

zaremos o Editor de email drag and drop.

Neste editor, você pode personalizar todo o seu envio, adicionando elementos de imagens, texto, botões 

e redes sociais, entre outros.

Também há um recurso para visualizar o resultado final. Ao concluir a edição, basta clicar no botão 

azul “Concluir“.
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Passo 3 - Validações

Nesta etapa são realizadas as validações do sistema, sobre as confi-

gurações de SPF, CNAME e DKIM. Você pode encontrar mais infor-

mações sobre elas no Ebook de Configurações.

Há também uma prévia de pontuação anti-spam, que mostrará uma 

simulação da sua taxa de entrega. Além disso, você tem um atalho 

para editar o conteúdo da peça e fazer correções necessárias, e ve-

rificar se os links da peça estão funcionais.
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Nesta etapa do envio, você poderá escolher as opções de opt-out, ou seja, a forma como será disponibi-

lizada a opção de descadastro para seus contatos.

Sem confirmação: significa que basta clicar no link de descadastro que o contato se descadastrará.

Com confirmação: pedirá ao cliente para que ele confirme se é realmente ele; ele precisará informar 

seu email para realizar o descadastro.

Com motivos: exibirá uma pesquisa perguntando ao contato os motivos do descadastro, que você ca-

dastrará previamente. Isso é importante para que você tenha métricas e possa rever sua estratégia de 

envios de email marketing.

Nesta parte também é possível postar sua campanha de Email Marketing no Twitter ou perfil/página de 

Facebook automaticamente, e programar que eles aconteçam antes ou depois do envio. Esta publicação 

será realizada automaticamente com o link para exibição do seu email marketing no navegador do seu 

destinatário.

Ao terminar suas configurações clique no botão verde “Próximo passo”.

Passo 4 - Interações
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Ao final do processo, é possível fazer um envio de teste para endereços de email específicos, para que 

se possa verificar como o email está chegando e/ou como está se adaptando em diferentes dispositivos.

É possível selecionar também o agendamento. Na opção “Não enviar agora”, o envio será apenas salvo e 

não será enviado, “Enviar agora” realizará o envio assim que você finalizar o processo e “Agendar envio” 

permitirá que você selecione uma data e horário futuros para o envio.

Você também pode limitar o número que contatos que receberão seu email, ver um resumos das infor-

mações que estão sendo enviadas, selecionar uma recorrência de envio e mais.

Passo 5 - Agendamento
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Aqui é possível agendar postagens em suas redes sociais: Facebook, Twitter e Linkedin.

Na próxima tela, você verá o calendário com as postagens já efetuadas e agendadas:

Envios
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Na tela do calendário, selecione “Nova publicação”.

Você será direcionado para a tela de programação da nova postagem:

Selecione as redes sociais desejadas. Caso deseje, é possível integrar uma nova conta de suas redes 

sociais, que não tenha sido integrada nas configurações iniciais, para isso, clique no ícone “+” 

Passo 1 - Realizando uma nova postagem

Passo 2 - Defina a Rede Social
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Preencha os campos com o conteúdo do post. Selecione a campanha, defina o título, o conteúdo, 

imagem e links para a postagem. À direita do painel, aparecerá um preview aproximado de como 

ficará seu post.

Ao fim, defina o agendamento da postagem ou poste imediatamente.

Passo 3 - Conteúdo

Passo 4 - Agendamento
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No menu “Relatórios”, à esquerda, há diversas opções de relatórios a serem consultados; dentre eles 

envios de e-mail, SMS e informações consolidadas.

Nestes relatórios, você pode acompanhar os resultados de suas campanha, obtendo informações espe-

cíficas sobre cada ação realizada.

• Relatório de E-mail

Veja informações sobre seu envio, como contatos, comportamento e georeferência.

Relatórios
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• Relatório Consolidado

Veja informações consolidadas de acordo com envios, datas ou usuário.

Se você ainda tiver dúvidas sobre o uso do Dinaize Automation ou sobre os conteúdos deste manual, 

você pode acessar a nossa Central de Ajuda, no menu Ajuda de sua conta.

Central de Ajuda




