
Configurações de domínio
Instruções básicas para implementação 

Manuais

Para otimizar a entregabilidade de seus emails, reco-

mendamos que realize previamente as configurações de 

validação de seu domínio. 

SPF
DKIM
CNAME
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As configurações de SPF, CNAME e DKIM são essenciais para que o envio de seu email marketing seja 

reconhecido como válido e confiável. Estas configurações servem para garantir ao provedor de seus con-

tatos que é você realmente que está mandando o email. Com elas, os servidores destinatários compre-

endem o recebimento dos seus envios como seguro, diminuindo a chance de bloqueios ou pontuação de 

spam no momento do recebimento.

O SPF e DKIM aos poucos estão sendo adotados pelo mercado Brasileiro. Houve melhorias a partir de 

2013. Segundo o relatório de benchmark de Entregabilidade 2016 da Return Path e do Google security 

blog, a taxa de entregabilidade no País foi de 86%, contra 74% de 2015 e 60% em 2014. Na média global, 

o índice de 2016 é de 87%. Veja a seguir os números do panorama completo:

Qual a importância delas?

O impacto positivo da adoção 
dessas configurações

Emails que chegam com 

sucesso na caixa de 

entrada utilizando SPF 

e DKIM

Emails recebidos que 

são autenticados ape-

nas por SPF

Emails não autentica-

dos que são descarta-

dos como spam

Dos email recebidos 

são autenticados ape-

nas por DKIM

9,8% 2,6% 1,7%

SPF & 
DKIM

Apenas 
SPF

Não 
autenticado

Apenas 
DKIM

85,9%
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O SPF - Sender Policy Framework é uma tecnologia que visa combater o envio não autorizado de men-

sagens.

Ele diz quem pode enviar emails em nome do seu domínio, autenticando assim o remetente. Ou seja: 

quando o servidor do seu contato receber seu email, ele irá verificar se a infraestrutura que realizou o 

envio está autorizada a utilizar o seu domínio. Se não estiver, o email pode ser rejeitado.

Por este motivo é muito importante que as configurações estejam válidas, otimizando a entregabilidade 

dos seus envios através da ferramenta.

O que é SPF?

A configuração CNAME - Canonical Name é responsável pelos redirecionamentos necessários para o 

funcionamento da ferramenta, como os links da própria plataforma e os dados e estatísticas dos seus 

relatórios.

Através do uso de imagens no seu email, com links de redirecionamento, links de visualização externa e 

descadastro é muito mais difícil pontuar em ferramentas antispam.

O processo de descadastros, contagem de visualizações e rastreamento de cliques é facilitado após a 

realização desta configuração, pois como já está com um apontamento direto para ferramenta, é possível 

juntar os dados e apresentá-los de uma forma mais eficiente.

O que é CNAME?

O DKIM - DomainKeys Identified Mail consiste em assinar as mensagens enviadas com uma chave públi-

ca, para garantir a autenticidade do remetente.

Ele executa funções parecidas às do SPF, pois impede a falsificação do domínio, mas é mais complexo. 

Enquanto o SPF certifica quem está enviando, o DKIM certifica o que está sendo enviado, pois garante 

que o conteúdo do email não tenha sido alterado de forma alguma durante o envio.

Ao ter um DKIM válido, o servidor destinatário irá comparar o conteúdo do seu texto (certificado pela 

entrada) com a entrada que foi configurada no seu domínio. Ao verificar que a entrada é a mesma, será 

entendido que a mensagem é autêntica e sem modificações, melhorando seus resultados de entregabili-

dade e, consequentemente, sua reputação.

O que é DKIM?
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Como fazer estas configurações?
Estas três configurações (SPF, CNAME e DKIM) são realizadas na zona DNS do seu domínio, à partir das 

informações enviadas pela nossa equipe de Suporte.

Na hospedagem do domínio, você deve procurar a ferramenta de configuração de zona DNS. Lá, você po-

derá gerenciar e editar as entradas DNS do seu site, email e outros serviços do domínio.

Qualquer mudança na zona DNS passa por um tempo de propagação, que é o período levado pelo servidor 

para passar a responder as novas entradas e modificações que você fez. Então lembre-se: as mudanças 

feitas não serão automáticas, levam um tempo de, geralmente, 24 horas.

O SPF é uma entrada do tipo TXT que terá includes (autenticações de infraestruturas). O DKIM também 

é uma entrada TXT, com uma chave codificada para certificar seu envio. Já a configuração CNAME é feita 

através de registros CNAME, com apontamentos de permissão à ferramenta.

Para validar SPF, CNAME e DKIM, você deve entrar no menu lateral em Configurações. Por padrão, a pri-

meira página já é a de domínios.

Nesta tela, você verá uma tabela com os domínios utilizados na conta e o status das suas respectivas confi-

gurações. 

Validação
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Para cada domínio a ser utilizado, você deve solicitar à equipe de Suporte a inserção e as configurações 

necessárias, que você também pode acessar na sua própria conta.

Logo abaixo desta tabela, há um tutorial de configuração

Selecionando o domínio, abrirá uma nova janela com as configurações de SPF, CNAME e DKIM a serem 

realizadas, bem como as instruções necessárias para tanto.

Quando está tudo configurado, aparecerá o símbolo de 

VALIDADO ao lado de cada configuração.

Quando não estiver configurado corretamente, aparecerá 

um símbolo de ERRO.

Neste caso, você pode clicar no botão Validar , para verifi-

car se está correto e alterar o status.
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