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Contatos
Segmentação de

O Dinamize Mail disponibiliza um módulo avançado para ajudá-

-lo a atingir o público certo com suas campanhas de email. A 

partir do menu Segmentações é possível realizar diferentes com-

binações de filtros de comportamento do contato e também de 

dados demográficos. 
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Segmentação de

contatos
Para que você possa iniciar uma segmentação avançada com uma lista 

de contatos,  será necessário mais informações deles. Estas informações 

poderão ser as mais diversas, como Data de aniversário, Cidade, Data da 

última compra de um produto, Interesse pessoal, entre outras informa-

ções. Estes dados podem ser alimentados a partir de integrações com 

seu Ecommerce, CRM, diretório remoto ou até através de um formulário 

de cadastro. 
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Para receber estas informações em seu sistema, é necessário criar novos campos para armazená-los. 

Você terá duas formas de criar campos em sua lista. A primeira forma é no momento da importação de 

seus contatos, assimilando colunas de sua planilha com campos específicos no nosso sistema, conforme as 

imagens abaixo:

Em sua planilha, cada contato deve estar em uma linha e os demais campos devem estar em colunas.

Observação: A ordem que estiverem dispostas as diferentes colunas não irá interferir no momento da as-

sociação dos dados no Dinamize Mail. 

Após selecionar o arquivo desejado em sua importação, no passo 2 terá a relação de colunas com campos 

de sua lista no sistema.

Criação de Campos
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Caso você ainda não possua os campos necessários para a associação, basta criá-los no menu Criar novo.

Importante: Cada campo pode ser criado de diferentes tipos, o que irá afetar os tipos de filtros e automa-

ções que será possível realizar. 

Exemplo: Para o campo Aniversário, crie um campo do tipo Data. Desta forma, poderá filtrar contatos que 

estão de aniversário naquela data específica ou até realizar uma automação que envia um email no aniver-

sário de seu cliente. 
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A segunda forma para a criação destes campos é, antes de uma importação, você deixar criados os campos 

que irá utilizar. O caminho para acessar esta administração dos campos é o seguinte:

Acesse o menu Contatos e, na sua lista de contatos, verá um ícone de engrenagem à direita, como mostra 

o print abaixo.

Dentro das configurações de sua lista terá a aba Campos da lista, onde você poderá criar seus campos, da 

mesma forma em que cria no atalho direto no processo de importação.
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Tipos de Campos

Texto simples

Ao criar um campo, você irá se deparar com várias opções de tipos de campos. Segue abaixo detalhadamen-

te o que cada tipo comporta.

No campo de texto simples há algumas limitações como:

• O tamanho limite do campo é de 80 caracteres;

• Os tipos aceitos são letras, números, caracteres especiais e acentuação.

Texto múltiplas linhas
No campo de texto com múltiplas linhas permite mais caracteres que o anterior, confira:

• O tamanho limite do campo é de 65.353 caracteres;

• Os tipos aceitos são letras, números, caracteres especiais e acentuação.

Exemplo: "Dinamize Mail é a Ferramenta de Email Marketing com tudo que sua 

empresa precisa. Criar e-mails nunca foi tão fácil!"

Exemplo: "O Mail2Easy Pro é 10!"
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Numérico

Decimal

O campo de tipo numérico segue a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 9 caracteres;

• Somente números são aceitos neste campo.

O campo de tipo decimal permite trabalhar com números separados por vírgulas, veja:

• O tamanho limite do campo é de 14 caracteres;

• Neste campo são aceitos números, ponto ou vírgula.

Exemplo: "123456789"

Exemplo: "9999,99"
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Data

Data e hora

O campo de tipo data segue a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 8 caracteres;

• Os tipos aceitos são números, barras ou hífen.

O campo de tipo data e hora permite trabalhar com a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 14 caracteres;

• Neste campo são aceitos números, barras, dois pontos ou hífen.

Exemplo: "25/12/2015 ou 25-12-2015"

Exemplo: "25/12/2015 22:15:39"
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Telefone

Lista de valores únicos

O campo de tipo telefone segue a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 20 caracteres;

• Somente números são aceitos.

O campo de lista de valores únicos permite trabalhar com a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 80 caracteres;

• São aceitos até 10.000 valores;

• Neste campo são aceitos letras, números, caracteres especiais e acentuação.

Exemplo: "55119999999999"

Exemplo: "Um campo com lista de estados: AC, AL, AM, AP, etc."
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Lista de valores múltiplos
O campo de lista de valores múltiplos segue a seguinte formatação:

• O tamanho limite do campo é de 80 caracteres;

• São aceitos até 256 valores;

• Neste campo são aceitos letras, números, caracteres especiais e acentuação.

Exemplo: "Um campo de produtos de interesse como Produto x, Produto Y, Produto Z"
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Após criados os campos e importadas as informações, acesse o menu de Segmentações, que fica locali-

zado em Contatos > Segmentações.

Acessando Segmentações, um primeiro segmento poderá ser criado através da inserção de Regras. 

Ao clicar em Adicionar nova regra, você irá se deparar com 3 opções: Pelo comportamento dos conta-

tos da lista, A partir dos dados de seu cadastro e A partir de um filtro pré-definido, que aparecem 

abaixo:

Criando Segmentações

Pelo comportamento dos contatos da lista
O primeiro critério disponível é a criação de uma regra a partir do comportamento do contato nos envios 

realizados pelo do Dinamize Mail.

Para cada uma das opções de comportamento haverá ainda mais opções para especificar esta regra. Veja 

abaixo as regras a que podem ser aplicadas às ações do contato em seus envios.
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Participaram

Não participaram

Visualizaram e clicaram

Não visualizaram e não clicaram

Seleciona apenas os contatos que participaram de 

um envio específico, de uma campanha, período, 

quantidade de envios em todo o período ou de uma 

quantidade específica em um determinado período.

As mesmas condições da regra acima poderão ser 

aplicadas, com a adição da opção de “Não participa-

ram de nenhum envio”.

Seleciona apenas os contatos que visualizaram ou 

clicaram em um envio específico, campanha, perío-

do, quantidade de envios em todo o período ou uma 

quantidade específica em um determinado período.

Terá as mesmas opções da regra acima, com a adi-

ção da condição de analisar apenas contatos que te-

nham participado de algum envio.
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Clicaram em uma URL

Não clicaram em uma URL

Esta opção segmentará um público que clicou em 

um link específico dentro de seu envio ou campanha. 

Além disto, será possível filtrar a quantidade de cli-

ques e/ou também o período clicado.

Terá as mesmas opções da regra acima, com a adi-

ção da opção para contatos que não clicaram ne-

nhuma vez no link específico, além da opção de 

considerar apenas contatos que participaram do 

envio.

Foram importados e não foram importados

Nesta regra, você consegue fazer a busca de contatos que foram inseridos ou atualizados em uma determi-

nada importação.

Na segunda opção de nova regra, você 

pode segmentar a partir dos campos 

dos seus contatos. Observe algumas 

opções abaixo.

A partir dos dados de seu cadastro
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Além das opções ateriores, você também tem mais opções de filtragem.

A partir de um filtro pré-definido
Na terceira opção de nova regra, você pode criar uma segmentação a partir de um filtro já criado. Por exem-

plo, você pode selecionar o filtro de contatos que visualizaram algum envio ou que têm o campo País como 

Brasil e combiná-lo com uma nova condição.
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Conjunto de Regras
Agora que você já conhece as informações que po-

dem ser segmentadas, segue a segmentação como 

um conjunto de regras.

Primeiramente, ao combinar uma regra, você deve 

saber qual atuador irá escolher, sendo eles E ou OU.

O atuador E irá somar as condições, filtrando contatos que participam de todas as regras. Exemplo: quero 

apenas contatos que participaram de um envio, mas que obrigatoriamente possuam o campo País igual a 

Brasil.

Já o atuador OU irá simplesmente somar o público das regras selecionadas.

Observe abaixo um exemplo de uma segmentação.

Na segmentação acima, do total de contatos na lista (11), os que participaram de mais de 2 envios eram 6; 

porém, destes 6 contatos, apenas devem ser selecionados os que possuem Brasil como país cadastrado (8). 

A interseção destes grupos é um total de 5 contatos.
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Sua segmentação não precisa ter apenas um atuador ou um estágio, ela poderá conter diversas adições de 

novos grupos e novas interseções. Observe abaixo uma segmentação mais avançada.

O que irá limitar as segmentações que você fizer será apenas a sua estratégia de segmentação, assim como a 

quantidade de informações que você possui de seus contatos.
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Em um gatilho de automação, um determinado filtro pode ser usado como condição para que um contato 

participe ou não daquele respectivo envio.

Automação

A cada vez que você combinar uma regra com outra estará criando um filtro, que poderá ser utilizado como 

público ou como condição. Segue abaixo alguns exemplo de onde você poderá usar estes segmentos.

Utilização dos segmentos

Público
Na escolha de um público alvo de um envio, sendo este um e-mail ou SMS.



A criação e administração de filtros em sua base é fundamental para que você 

possa ter um controle sobre as ações que seus contatos estão tendo em seus 

envios.

Caso você esteja enfrentando problemas com má reputação em algum servidor 

de recebimento, poderá realizar uma segmentação que filtre contatos por enga-

jamento; buscando por quem visualiza e/ou clica, e realizar envios apenas para 

eles, melhorando sua reputação.

Você também pode dedicar um tratamento especial para contatos que são real-

mente engajados em seus envios. Você poderá criar regras que busquem conta-

tos que visualizaram vários envios e, a partir desta busca, realizar alguma ação 

focada para obter melhores resultados.
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