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Primeiros pa�os
de envio

Como importar contatos e 
fazer seu primeiro envio

Siga estes passos para realizar a sua primeira
campanha de email marketing com o Dinamize Mail
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Este é o

Bem-vindo ao Dinamize Mail. Esta será a primeira tela que você verá em nosso sistema. Aqui você encontra-

rá um resumo dos envios mais recentes, envios pendentes e botões de acesso rápido às principais funções 

do sistema. 

A partir daqui, você poderá iniciar a importação de contatos para as suas listas e a criação de uma nova cam-

panha de envio.

Dica: Recomendamos o uso do Assistente em seus primeiros passos. Ele vai lhe ajudar a realizar suas tarefas 

no sistema através de um tour.
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Criando uma
lista de contatos

Para inserir contatos em uma lista a partir de um arquivo, acesse o menu Contatos e então vá na 

opção Importar Contatos.

Nesta nova tela, selecione o formato da importação como Upload de Arquivo e clique em procurar ar-

quivo para localizá-lo em seu computador. Depois, é só clicar em enviar e próximo passo.

Passo 1 - Origem
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O arquivo ideal para importação é composto de linhas e colunas. As linhas são os dados a serem impor-

tados, e as colunas definem os tipos de dados, no exemplo as colunas nome, email e cidade.

No próximo passo, selecione e informe quais colunas do seu arquivo devem ser importadas, relacionan-

do-as com os campos do sistema.

Passo 2 - Estrutura
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Caso seu arquivo tenha algum campo que não exista na sua conta, você pode clicar em “criar novo”, 

em selecione. Aparecerá uma tela para a criação do seu novo campo. Basta escolher o nome, o tipo do 

campo (numérico, data, texto simples etc.) e ao clicar em salvar ele já estará disponível para você utilizar.



7

de envio
Primeiros passos

Nesta etapa da importação você pode criar marcadores para a lista importada ou associar a lista a mar-

cadores já existentes. A utilização de marcadores serve para segmentar sua lista de maneira rápida e 

simples.

Passo 3 - Identificação

Então basta clicar em Próximo passo e sua importação será adicionada, redirecionando você à página 

de Histórico de Importações.
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Ali, você tem acesso a todas as importações feitas e seus resumos, detalhando as informações de cada 

importação. Ao clicar no resumo de uma importação específica, você pode ver, por exemplo, os nú-

meros de contatos adicionados, atualizados, com erros e uma listagem completa de cada um dos erros 

ocorridos por contato, clicando no botão verde.

Você pode acessar este histórico 

de importações a qualquer mo-

mento, entrando em Contatos no 

menu à esquerda e clicando em 

Histórico de Importações, no menu 

Gerenciar Contatos da sua Lista de 

Contatos.

Agora que já temos os  contatos 

no sistema, podemos realizar o pri-

meiro envio.

O Dinamize Mail ainda possui integração com 

diversos sistemas dentre Ecommerce, CRM’s e 

Diretórios Remotos. Saiba mais informações de 

como integrar seu sistema no ebook Configura-

ções de domínio

https://www.dinamize.com.br/documentacao/pt_br/integracoescomsistemas.pdf
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Realizando
o envio

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

Acesse no menu à esquerda “envios“ e clique no ícone “novo envio”.

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 realiza-

do. Neste exemplo, enviaremos para toda a lista.

Passo 1 - Tipo de Email

A Campanha é uma forma 

opcional de agrupar vá-

rios envios. É possível ter 

uma campanha chamada 

“Ebook”, em que todos os 

envios relacionados a este 

assunto estarão lá. Você 

pode criar novas campa-

nhas na página do envio, cli-

cando no botão (+).
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Em Nome do Envio você dá um nome para identificá-lo internamente, na ferramenta. Este não é o as-

sunto 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 op-

ção 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 conte-

údo 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“.

Passo 3 - Validações

Nesta etapa são realizadas as validações do sistema, sobre as configurações de SPF, CNAME e DKIM. 

Você pode encontrar mais informações 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 verificar 

se os links da peça estão funcionais.

https://www.dinamize.com.br/documentacao/en_us/00.00.03.pdf
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Passo 4 - Interações
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”.
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Passo 5 - Agendamento

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.
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Relatório
de envio

Após finalizar os envios, você pode acompanhar os seus resultados, disponibilizados no relatório. Aces-

se Relatórios e clique no ícone envios. Então, na nova página, você pode selecionar para visualizar como 

Lista de Envios, e ver todos já realizados.

Aqui você poderá conferir como foi o seu envio, com taxas de entrega, abertura e clique, bem como os 

detalhes de quais contatos participam de cada uma destas métricas.
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Veja que erros ocorreram, os links mais clicados, aberturas por localização geográfica e muito mais!

Para mais detalhes sobre tipos de relatórios que 

o Dinamize Mail oferece, consulte o ebook que 

apresenta com detalhes cada um deles.

https://www.dinamize.com.br/documentacao/pt_br/relatorios.pdf
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Treinamentos
Se você ainda tiver dúvidas sobre o uso do Dinamize Mail ou sobre os conteúdos deste manual, você 

pode acessar nosso programa de treinamento on-line e se inscrever nos treinamentos disponíveis. Te-

mos várias datas durante a semana, em horários comerciais. O treinamento online é baseado em webi-

nar, conta com recursos audiovisuais avançados para ajudá-lo e profissionais de suporte treinados no 

uso avançado das nossas ferramentas.

https://www.dinamize.com.br/atendimento/treinamento

Acesse



https://www.dinamize.com.br/
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