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O email é fundamental para o crescimento das vendas. Campanhas de email marketing só vêm au-

mentando sua importância na nutrição de leads, relacionamento e retenção de clientes, além de 

confirmarem que o email é a mídia que tem o maior retorno de investimento (ROI).

Através do email, você chega no seu cliente e oferece o produto sem que ele necessite procurá-lo. 

Se você segmenta sua base e trabalha com pessoas interessadas no seu produto, esse é um grande 

trunfo. Consumidores veem benefícios e empresas ainda obtêm retorno real de seus investimentos 

na mídia.

O email marketing tem o potencial de
gerar interesse! E este é o diferencial.

Separamos aqui algumas estatísticas para quem ainda não sabe ou ainda não tem um bom argumento 

para provar o quanto o email marketing está presente no crescimento e desenvolvimento de seu negócio.

Pessoas checam seus emails, nos seus celulares e tablets, ao menos uma vez ao dia, e assim, você 

consegue chamar atenção a qualquer momento.

Clientes adoram saber sobre cupons e promoções (todo mundo gosta de economizar), que são o 

que movimenta as lojas online (grande aumento também na loja física). Usuários também tendem a 

gostar de emails educacionais e de engajamento - minicursos, por exemplo.

Introdução

Grande alcance no público mobile

Clientes adoram estar bem informados
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De acordo com a DMA - Direct Marketing Association, o email tem o mais incrível custo-bene-

fício com um ROI de 4.300%. Para cada dólar gasto com uma campanha de email marketing, 

retorna USD 44.

Um lead que passou por uma régua de comunicação, explicando mais sobre o negócio/produto, con-

verte até 20% mais do que um lead sem essa interação. Com 33% menos custo que as demais mídias, 

email marketing gera até 50% mais vendas.

Agora, sabendo da importância e das vantagens de uma boa estratégia de email marketing, re-

unimos neste material, um guia para que você inicie ou otimize seu planejamento de marketing 

digital de seu negócio. 

O grande valor de uma empresa está na sua lista de contatos. É por isso que as empresas costu-

mam se dedicar com intensidade a produzir conteúdos como uma das principais estratégias para a 

captação de novos contatos, aumentando assim a possibilidade de conversão, transformando esses 

contatos em futuros clientes.

Confira exemplos de como criar uma base de contatos saudável:

Cadastro de captura simples e direto! 

Que informações são necessárias para iniciar uma comunicação com um futuro cliente? Email? Nome? 

Cidade? Pense nas informações que são indispensáveis no momento de captura de seu contato. 

Email marketing é o melhor 
custo-benefício disparado

É o método mais simples de nutrir seus leads

1. Base de contatos

Captação

Site
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Um simples “Cadastre seu email” sem nome, telefone e tudo mais, pode ser suficiente para que sua 

estratégia de marketing faça todo o trabalho de conquistar as demais informações do contato. 

Desta forma, você terá o cadastro dos contatos que realmente têm interesse nos seus envios, man-

tendo sua reputação e com altas taxas de visualização. Isso é o que é verdadeiramente relevante em 

email marketing.

Ter em sua página inicial um formulário simples, rápido e direto e que, além disso, não tire o contato 

de sua página principal, é fundamental para bons resultados na conversão. Seu contato não precisa 

ser direcionado para outra página apenas para sua inscrição: a página que ele estiver navegando já 

pode apresentar uma opção de cadastro!

Pop-up interativo

Sabia que aproximadamente 70% das pessoas que deixam seu site, nunca mais irão retornar?

Ao chegar ao fim da página

Se o contato percorreu toda a extensão da sua página, visualizando ou lendo o conteúdo, ele deve ter 

interesse em seu negócio, não? Então coloque um pop-up ao atingir o fim do seu conteúdo oferecen-

do o cadastro: se gostou de ver conteúdo, por que não receber outros na mesma linha?

Você pode configurar um pop-up, para que apareça quando seu contato for sair da página. Assim, 

antes que ele vá embora, você deixa uma opção para ele se cadastrar em sua base.

Para contatos que estão deixando a página
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Uma Landing Page é uma página criada especificamente para a conversão de contatos. Nela, você terá 

menos informações disponibilizadas do que você tem em seu site, pois o foco é no formulário: você 

quer que o contato faça o cadastro! Então, sem distrações, e o botão de conversão em destaque.

Faça uma Landing Page 100% personalizada, otimizada para o cadastro de seus contatos.

Integração com CRM e/ou Ecommerce

Se você já utiliza um sistema de CRM, com informações de seus contatos, ou cadastros em seu Ecom-

merce, você pode integrá-lo ao seu email marketing. Leve todas estas informações para um envio 

customizado, direcionado e completo. Além de ajudar em sua estratégia de envios, um envio perso-

nalizado irá melhorar (e muito!) o seu relacionamento com seus clientes. 

Crie uma landing page dedicada ao cadastro

Redes Sociais

Compartilhamento com amigos ou em redes sociais

Quer uma propaganda melhor do que a feita pe-

los seus próprios clientes? Pois então, por que 

não obter também novos contatos desta forma?

Você pode facilitar este processo adicionando 

em seu envio acessos para compartilhamento 

nas redes sociais. Assim, o seu cliente pode di-

vidir com seus conhecidos o conteúdo que você 

enviou, fazendo com que muito mais pessoas te-

nham acesso a ele e à sua empresa!
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Os primeiros itens na sua página de 

mídias sociais são os mais vistos, e 

tanto o Facebook quanto o Twitter 

permitem que você deixe um post fi-

xado no topo de sua página. 

Em ambas as mídias o conteúdo fi-

xado deve ser um que apresente 

um botão (call-to-action) ou link di-

recionando a uma landing page de 

conversão.

Se você tem uma página em uma rede social como o Facebook, por que não converter estes acessos 

em clientes cadastrados em sua base?

Algumas ferramentas, como o Facebook, disponibilizam a opção de cadastro do contato através de 

formulário. Você instala o aplicativo em sua página, já integrando diretamente com seu serviço.

Isso torna mais simples e objetivo o processo de captura do contato, diretamente da sua página de 

mídia social.

Cadastro no Facebook a partir do aplicativo

Publicação e Tweet fixados
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Emails

Link nos emails transacionais

Link de encaminhar a um amigo no email 
marketing

Diariamente trocamos dezenas de emails com diferentes contatos, sejam 

eles clientes, prospects, parceiros ou que talvez ainda nem conheçam seu 

produto ou negócio. Por que não transformar um destinatário em um conta-

to de sua lista? Dê a ele uma oportunidade de conhecer melhor sua empresa 

e fazer parte do seu público de envios.

Portanto, inserir um link de uma Landing Page para cadastro do contato em 

sua assinatura de email, é uma maneira fácil e rápida de atrair novos contatos.

O link de acesso à Landing Page no seu email, por enquanto, está disponí-

vel apenas para seus destinatários. Mas e quanto aos amigos destes seus 

destinatários? Por que não dar uma chance de que conheçam seu conteúdo 

também?

Para isso, você pode disponibilizar em sua peça um link para “enviar este 

email para um amigo”. Assim, seu cliente pode dividir este conteúdo com 

seus conhecidos, dando muito mais visibilidade ao seu negócio!

Você está gostando 

deste material? Talvez 

seus amigos também 

tenham interesse neste 

conteúdo.

Material impresso

Utilize QR Codes para materiais impressos ou produtos físicos.

QR Code ainda é uma das maneiras mais simples de conectar o meio físico à 

uma página web. E já que estamos falando em conversão, por que não rever 

todo o material impresso? Sejam folders, embalagens, cartões de visita ou 

até loja física, você pode inserir um QR Code, que redireciona a uma Landing 

Page para cadastro.

Compartilhe

Conheça
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Se você possui um local frequentado por seu público-alvo (sua 

loja, escola, clube etc.), o ideal é solicitar junto com os dados 

pessoais de cadastro um email (de preferência o email privado e 

não email profissional, pois emails corporativos possuem filtros 

antispam mais rigorosos e a pessoa pode trocar de emprego e 

você perder o contato com ela).

Através disto, você não só vai aumentar a sua lista de contatos, 

mas também ganhar contatos confiáveis, pois eles irão lembrar 

desse cadastro (vale também mandar um email de boas-vindas, 

agradecendo). A partir dos filtros e da agenda recorrente você 

pode automatizá-los).

Segmentação é a ação de categorizar os contatos, e você pode fazer isso baseado em dois critérios:

Nas informações disponíveis na sua lista de contatos:

Quanto mais informações sobre seus contatos você tiver em sua base, maior será a sua capacidade 

de segmentação. Informações podem ser usadas para gerar ações mais focadas.

Exemplo: Nome, email, cidade, estado etc

Nos dados fornecidos após a análise do relatório de um envio, você pode captar mais informações 

sobre as preferências e características de cada um dos assinantes da sua lista. No passo 3, falaremos 

mais sobre essa funcionalidade.

Exemplo: Segmentar contatos que já clicaram em links de conteúdo similar, por contatos engajados 

e não engajados etc.

Contato presencial

Segmentação

Dados do contato

Comportamento do contato
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Parte destas pessoas que não querem mais receber seus envios irão descadastrar, denunciá-lo como 

spam ou deixarão de acessar a conta de email da qual você está enviando (hard bounce/inválidos). 

Todos estes casos citados, são possíveis de ser tratados automaticamente através do controle de 

comportamento em uma plataforma de email marketing, por exemplo. 

Porém, a outra parte pode não descadastrar ou denunciar, eles simplesmente deixarão de abrir seus 

envios. O que é altamente prejudicial à sua reputação principalmente em provedores de email, como 

Gmail, Hotmail e Yahoo, que possuem um filtro anti-spam baseados em comportamento do remetente.

Quando você realiza diversos envios para um contato durante um período e o contato não realiza 

nenhuma interação com estes, o provedor que está recebendo entende que o seu destinatário não 

tem interesse em seu conteúdo.

E a sua base de contatos aos poucos perde entregabilidade. Infelizmente a realidade é: um envio que 

você realiza para um contato que está interagindo com seus emails pode chegar na Caixa de Entrada, 

e o mesmo envio, pode chegar na Caixa de Spam de um contato sem interação.

Isso significa que não importa a quantidade de envios, ou conteúdo do envio, ele continuará chegan-

do no lixo para aquele destinatário, até que ele tire-o desta caixa (ex.: mova-o para a caixa de entrada 

ou outra pasta), ou você mude seu comportamento.

Portanto, realize segmentações e identifique a base que não está mais ativa. Realize ações diferen-

ciadas com ela, inclusive, utilize outras maneiras de reengajá-lo, utilizando redes sociais, telefone ou 

até mesmo uma comunicação diferente e mais atrativa.

Manutenção

Descanso de base
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2. Conteúdo

Remetente

Quem enviou o email é a primeira coisa que seu destinatário lerá. Reconhecer o remetente ou a 

empresa é um dos primeiros passos para gerar engajamento. Se você é um“desconhecido” para seu 

destinatário, é muito provável que este primeiro contato falhe, assim, é importante ter uma base en-

gajada com um relacionamento prévio com sua marca.

Identifique contatos inválidos ou inativos (que não interagem há muito tempo), exporte-os e faça 

uma publicação patrocinada no Facebook para somente este público. 

Que tal um ebook super legal para o seu público alvo para tentar atraí-lo novamente à sua marca?

Público personalizado no Facebook 
(Facebook custom audience)
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Assunto 

Emojis

O assunto é o título do email, que será mostrado na caixa de entrada dos destinatários. É uma das 

partes mais importantes do email, pois é o que vai chamar atenção do destinatário. Deve-se atentar 

aos detalhes, pois pode influenciar não só em abertura, mas também em conversão.

Os olhos passam para O QUE. Aqui é fundamental usar a criatividade, instigar o destinatário a clicar. 

Fugir de assuntos genéricos, chatos e criar sempre um título novo que tenha impacto e que tem por 

objetivo fazer com o alvo de sua campanha leia e clique no email.

Dica, incentive aberturas com verbos de ação em seu assunto:

Há diversas opções de emojis disponíveis, então por que não utilizá-los? Coloque-os no assunto ou no 

corpo do texto, no início, meio ou fim. Mesmo pequenos, são criativos e sempre chamam atenção. O 

uso de emojis no assunto também auxilia na taxa de abertura do email, conseguindo mais visualizações.

15 Emojis mais utilizados no assunto de emails:

• Escolha

• Aumente

• Descubra

• Gerencie

• Economize

• Melhore

• Evite

• Mantenha

• Maximize

• Supere

• Simplifique

• Resolva

• Explore

• Salve
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Preheader

Corpo do email

Preheader, ou pré-visualização de texto, é um pequeno texto da mensagem de seu email que é exibi-

do para seus contatos logo após o assunto do envio.

Seu destinatário viu quem mandou, foi impactado pelo título e seus olhos “desceram” para o conteú-

do. Para o COMO/QUAL. Ele teve sua curiosidade aguçada, seu email chegou em boa hora. A partir 

daqui é fundamental que a comunicação seja direta, sem preâmbulos ou grandes introduções. Seu 

cliente está no trabalho, na frente do computador e reservou uns minutinhos para sua empresa. Dê 

o melhor conteúdo de cara.

O preheader é uma ótima maneira de captar a atenção de seus destinatários, instigando o interesse, 

ou até a curiosidade, sobre o conteúdo que estará disposto em seu email. 

O texto que será exibido para seus destinatários é definido pelas primeiras linhas de texto do seu envio.

Nome do remetente

Linha de assunto

Preheader
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Esboço da mensagem

Conteúdo relevante é a palavra chave de um email 

marketing para gerar tráfego e conversões no 

website. Considera-se “relevante” toda informa-

ção que chama a atenção do destinatário para o 

call to action. No email marketing é possível traba-

lhar com diferentes tipos de conteúdo para avaliar 

qual é o de maior interesse para determinado per-

fil de audiência.

No entanto, conteúdo relevante só faz sentido se 

o destinatário puder visualizá-lo. Ao abrir newslet-

ters e mensagens promocionais, o destinatário não 

exatamente lê o conteúdo, mas sim, realiza o cha-

mado “scan”, que é equivalente a passar os olhos 

rapidamente sobre a página para identificar algum 

conteúdo que seja de seu interesse.

A visualização é feita sempre da esquerda para a 

direita, de cima para baixo, seguindo o sentido nor-

mal de leitura. Portanto, o conteúdo principal da 

mensagem deve estar posicionado, preferencial-

mente, no topo e à esquerda.

Mensagens promocionais, geralmente, trazem a 

oferta de mais de 1 produto e, quanto mais ofer-

tas, maior será a verticalização do template. De 

acordo com o padrão de leitura do destinatário e 

com a relevância que ele atribui àquela mensagem, 

existem poucas chances dele utilizar as barras de 

rolagem verticais para conferir o conteúdo inteiro 

cuidadosamente.
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Email da nossa promoção para o Black Fri-

day de 2013. A peça inteira funciona com 

um call to action, com cores e textos aler-

tando para a oportunidade única.

Peça publicitária com informações relevan-

tes sobre a Dinamize aos nossos clientes e 

prospects com call to action voltado aos dois 

principais produtos da Dinamize. 

Não use barra com logotipo

O logotipo da sua empresa poder ir no meio ou no final da peça de email marketing mas é completa-

mente desnecessário que ele vá roubar os centímetros mais importantes. Veja, o remetente já é a sua 

empresa, o título eventualmente terá referência a sua empresa, o conteúdo do email de forma geral 

remeterá para a sua empresa e produtos por que repetir essa informação numa barra no início? Uma 

barra com logotipo é uma informação redundante.

Dica: Chame a atenção
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Responsividade

Com os emails sendo cada vez mais acessados em smartphones e outros dispositivos móveis, é fun-

damental levar em consideração as características desses aparelhos, principalmente em relação ao 

tamanho da tela. Com a enorme variedade de modelos é impossível prever onde seu email será aberto.

Templates responsivos, como os usados aqui na Dinamize, são a melhor solução para atender ao 

máximo de cenários possíveis de visualização. Os novos templates do Mail2easy agora são todos 

responsivos e seu conteúdo pode ser editado diretamente na ferramenta.

Como trabalhar com templates não-responsivos e obter bons resultados

Templates não responsivos devem usar a regra mobile first, ou seja, crie o layout de sua peça de for-

ma que ele seja bem visualizado em um smartphone. Siga as dicas abaixo para melhores resultados:

• Dê preferência a layouts de uma única coluna

• Use fontes com tamanho mínimo de 14 px para texto e 18 px para títulos

• Não ultrapasse os 600 px de largura
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Ao trabalhar com email marketing, a grande maioria das 

empresas opta pelo email em HTML, que confere maior 

liberdade de criação e a mensagem é, visualmente, mais 

atraente. É possível exibir logotipos, fotos de produtos, tex-

tos em fontes diferenciadas e distribuir os elementos da 

forma desejada na tela. Mas é importante estar atento a al-

guns detalhes:

1. Use tabelas e CSS em linha: via de regra, o código HTML 

para email marketing ainda segue padrões bem antigos, en-

tão mantenha ele o mais simples possível.

2. Dimensões e peso: procure manter a largura do con-

teúdo entre 600 e 650 pixels. Mantenha o código HTML no 

máximo até 50kb.

3. Evite imagens de fundo: elas não funcionam em diversos 

sistemas de email.

4. Cuidado ao usar imagens em excesso: Uma peça com 

muita imagem pode ser bloqueada no filtro automaticamen-

te. O ideal é que a mensagem seja composta por 60% de 

texto e 40% de imagens.

5. Nunca transforme uma única imagem em HTML: A 

imagem deve ser “fatiada” e inserida em peças. Imagens me-

nores são melhores recebidas pelos servidores.

6. Texto alternativo: O texto alternativo é utilizado para 

descrever uma imagem, como dar o seu título. É inserido no 

HTML do email, e serve para que, quando uma imagem não 

for carregada, a pessoa que está recebendo aquele email 

possa saber do que se trata aquele conteúdo e baixar a ima-

gem, contabilizando a visualização do seu envio.

HTML
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Testes

Além dos testes de responsividade, assunto, preheader e conteúdo, uma ótima opção é o Teste A/B. 

Se possível crie 2 ou mais peças diferentes, com os primeiros centímetros tendo diferentes produtos 

ou comunicações. Envie para uma base pequena de amostragem. O teste A/B vai indicar qual deu 

mais resultado, mostrando o caminho a seguir e a melhor peça a ser enviada. para ir mostrando ao 

longo do tempo o melhor caminho para a comunicação em geral de sua empresa.

Os testes A/B permitem que você verifique atributos do email enviando-o para um pequeno grupo 

de sua base de contatos (10 ou 20%, por exemplo).

Imagine que você queira fazer um teste simples para verificar como o assunto do email impacta nas 

taxas de abertura de sua campanha. Redija as duas opções de assunto desejadas e o sistema irá en-

viar cada uma delas para um grupo específico da base. Em seguida, será possível analisar qual deles 

teve melhor taxa de abertura nesse universo delimitado para que possa, então, ser enviado ao res-

tante dos contatos, ampliando os resultados.

1. crie variações do 

seu email

2. utilize o sistema de 

teste A/B para enviar 

para um pequeno 

grupo de sua base de 

contatos.

3. a versão com me-

lhor performance é 

enviada para o res-

tante de sua base.

Como funcionam os testes A/B
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3. Ciclo de vida dos contatos

Esta é uma forma de mapear o percurso feito pelos contatos, desde o momento onde ele considera o 

seu produto ou serviço até o momento da compra, seguindo pelas etapas após isto.

Tanto o mapeamento, quanto o incentivo para fazer o contato se mover dentro do funil de vendas, 

podem se dar através de automações de email marketing.

O ponto mais importante, e talvez o que faz da automação um dos métodos mais efetivos de conver-

são, é a vasta possibilidade de automatizar o relacionamento com seus contatos.  Diferentemente 

das newsletters, em que você cria uma campanha de email e direciona para toda sua lista de contatos 

de uma vez só, uma automação de contatos é configurada uma única vez e então é automaticamente 

disparada para contatos específicos, quando eles compreenderem determinados critérios pré-esta-

belecidos. Ou seja, cada contato receberá um envio específico, de acordo com seu estágio dentro de 

sua estratégia. 

Avalie seu contato a partir do cadastro, tornando-se prospect, realizando a primeira compra - e todas 

as seguintes - ou deixando de ter contato com você. Para cada um destes passos, você tem ações 

automatizadas a serem realizadas.

Seu fluxo inicial de envios, para prospects, pode ser montado como este abaixo:

• Boas-vindas;
• A partir do comportamento (visualização) reenviar boas-vindas ou seguir para;
• Apresentação e oferta de produto/serviço;

• A partir do comportamento (clique) segmentar por marcadores e iniciar fluxos de nutrição especí-

ficos por produto.

Todas estas ações podem - e devem - ser baseadas no comportamento dos seus contatos, analisando 

as visualizações e cliques que ele tenha feito
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Fluxo de nutrição de leads
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Já a partir do momento em que o contato torna-se cliente, é possível iniciar um fluxo de relaciona-
mento com seu cliente: 
• Agradecimento e boas-vindas;
• Pós-venda;
• Novos e outros produtos de interesse;
• Mais informações sobre o produto ou serviço adquirido;
• Produtos baseados nas últimas compras;
• Produtos e conteúdos à partir da visualização de páginas do seu site ou links clicados;
• Feedbacks positivos de outros clientes;
• Pesquisa de satisfação e avaliação.

Fluxo de Relacionamento com Clientes
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4. Relatórios e métricas

Email marketing continua sendo a estratégia de marketing de melhor ROI. Portanto, se você quer au-

mentar sua receita, analisar os dados de suas campanhas e retornos, é o primeiro passo para otimizar 

ao máximo as suas interações com seus contatos a partir do email.

Muitos acreditam que o sucesso de uma campanha depende apenas do número de aberturas, mas 

apesar destes números serem realmente importantes, há outros dados a serem considerados. 

As métricas são dados relacionados ao comportamento dos contatos. Entendê-las e saber analisá-las 

é o que permite saber o retorno da campanha, e principalmente, as possibilidades de melhoria.

A taxa de abertura é contabilizada quando um contato recebe seu email e visualiza-o. Na maioria dos 

casos a contabilização da abertura é marcada quando o usuário visualiza o envio com as imagens. 

Os percentuais de abertura (ou visualização) variam de acordo com o tipo do conteúdo enviado (por 

exemplo, transacionais ou envios promocionais) e ainda, de acordo com o mercado (prestadora de 

serviços, ecommerce, ONGs etc).

A taxa de cliques (ou CTR) é medida em cima do número de vezes que um link é clicado, dividido pelo 

número de emails que foram entregues. Há também a métrica de CTR único, que é calculada em cima 

do número de cliques por contato, também dividido pelo número de emails entregues. 

Esse é o primeiro de todos os indicadores sobre o seu email. Se o corpo da peça tem bom conteúdo 

e o assunto é atrativo, essa taxa consequentemente será alta. Ele é um indicador direto do engaja-

mento da sua base.

O CTR também é bastante utilizado como fator de decisão em testes A/B, uma vez que o objetivo 

destes testes é escolher a peça mais atrativa que gerou mais cliques (e maior chance de conversão).

Métricas de engajamento

Taxa de abertura

Taxa de cliques (CTR -  Click Through Rate)
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Como você irá definir uma conversão dependerá de qual ação você deseja que os seus usuários fa-

çam ao receber o seu email. Esta taxa representa os destinatários que clicaram em um link dentro de 

um email e completaram uma ação desejada, como o preenchimento de um formulário de lead, do-

wnload de e-book, ou por exemplo: se você envia uma campanha vendendo seu produto, a conversão 

será definida pela compra deste produto. 

A conversão está intimamente ligada ao call-to-action usado no email marketing, taxa de conversão 

é um dos indicadores mais importantes para determinar se você está alcançando seus objetivos! A 

fim de medir a taxa de conversão em seus emails, você precisa integrar sua plataforma de email e seu 

web analytics de preferência.

O Google Analytics é um dos recursos mais usados para isso, mas serviços de email marketing como 

o Mail2Easy PRO já vem com este recurso integrado, permitindo não só verificar a conversão, como 

também o ROI e configurar ações de gatilho, muito úteis na recuperação de vendas, pois você tem 

como saber onde o cliente passou em seu site, depois do clique na peça.

Diferentemente do CTR, o CTOR é medido a partir do número de cliques obtidos em um envio, divi-

dido pelo número de aberturas que houveram. 

A taxa de cliques por abertura é um excelente indicador da qualidade do conteúdo do seu email, uma 

vez que somente considera os contatos que visualizaram o conteúdo da sua mensagem e quiseram 

saber mais. Se as pessoas estão olhando para o corpo de seu email, mas não clicam, é sinal de que o 

seu conteúdo não é atraente.

Taxas de conversão

Taxa de Cliques por abertura 
(CTOR - Click-to-Open Rate)
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Também conhecido como ticket médio, é quanto cada cliente gasta, em média, por pedido na sua loja. 

O valor é determinado pelo total de suas vendas e o número de clientes que realizaram as compras.

Para calculá-lo, basta utilizar a fórmula abaixo:

Ou seja, se a receita total da sua loja for R$1.800, 00, com um total de 100 pedidos, então:

1.800 / 100 = 18

O valor médio dos pedido é de R$18,00.

Valor médio do pedido

Ou seja, se o valor médio do seu pedido é de R$18,00, com um total de 10 transações realizadas no 

mês, durante um período de 6 meses então:

18 * 10 * 6 = 1.080

O valor de vida útil do seu cliente é de R$1.080,00.

O valor de vida útil de um cliente equivale à receita total dele ao longo de sua vida como comprador. 

De forma simples, é, em média, quanto uma pessoa gasta em sua empresa durante o tempo em que 

é seu cliente.

Esta métrica é fundamental para entendermos quanto podemos gastar para adquirir um cliente: o 

valor de vida dele deve ser sempre, no mínimo, três vezes maior que o custo para adquiri-lo.

Calculamos o valor de vida útil do cliente utilizando os lucros que você obteve com ele durante o 

tempo em que ele estão juntos. A fórmula utilizada é esta abaixo:

Valor de vida útil de um cliente

Receita total da loja

Número total de pedidos
Valor médio dos pedidos=

Valor médio do pedido

X

X

Número de transações Valor de vida útil do cliente
 realizadas no período

Tempo de relacionamento

=
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5. Entregabilidade e performance

Antigamente o principal fator analisado pelos provedores de email para identificar se seria aceito ou 

não, eram o conteúdo (palavras negativas, links suspeitos) ou a reputação do remetente ou domínio. 

Hoje, o engajamento dos seus destinatários com os envios realizados tem sido decisivo na aceitação 

de seus envios.

Portanto, para uma melhor entregabilidade é essencial que os envios sejam realizados de forma seg-

mentada, por interesses e também comportamento dos mesmos em envios anteriores.

A taxa de rejeição ou bounce rate, é um forte indicador de qualidade da base de contatos. É o percen-

tual de emails que foram enviados mas não chegaram à caixa de entrada do destinatário. São muitos 

motivos possíveis, mas de forma geral eles são divididos em dois tipos de rejeição o soft bounce e o 

hard bounce.

O soft bounce ocorre quando um email é enviado para um endereço de email ativo, mas a mensagem 

enviada não pode ser entregue. Muitas vezes, o problema é temporário – o servidor de email pode 

estar inativo ou a caixa de correio do destinatário está cheia.

Já o hard bounce acontece quando um email foi enviado para um endereço de email que não existe 

mais. Isso pode acontecer por uma série de motivos como, por exemplo, troca de emprego. Como 

cerca de 50% ou mais das listas de contatos têm como origem contatos de clientes, empresas ou 

prospects, e não email pessoais, essa causa de bounce é relativamente comum.

Taxa de Rejeição

Tipos de bounce

Taxa de crescimento da base

Este indicador é importante, pois está ligado também à taxa de rejeição. É um indicador de saúde da 

sua base. O objetivo é sempre aumentar a base, mas devemos lembrar que de nada adianta uma base 

enorme, se não há engajamento, ou seja, se uma porcentagem muito baixa vê e clica nos email enviados.

Há uma diminuição natural da base de email marketing, estimada em até 22,5% a cada ano – o que 

significa que é mais importante do que nunca prestar atenção no crescimento de sua lista de assinan-

tes e mantê-la em um bom tamanho.
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Mas lembre-se: qualidade é melhor do que quantidade.

As métricas da taxa de crescimento são 3:

• Total de novos contatos

• Total de descadastros

• Total de contatos da base

Optout
É necessário fornecer ao seu contato a possibilidade de negar o recebimento de um email marketing, 

pois os gostos e interesses mudam. Se seu cliente não puder informá-lo de que não quer mais rece-

ber seus emails, ele pode acabar por denunciá-lo como SPAM.

Para isso, ofereça uma opção de Opt Out/descadastro, em todos seus envios, através de um link de 

descadastramento.

Motivos Opt-out

Descubra o que não funciona na sua comunicação via email e evite o descadastramento de contatos 

da sua base. O Mail2Easy permite que você faça uma breve pesquisa de motivos que levaram o indi-

víduo a se descadastrar. A pesquisa é feita na página de confirmação “descadastro” e você define os 

motivos que quiser, sabendo com precisão quem fez opt out e o porquê.

Faça testes periódicos

Muitos relatórios disponíveis na internet indicam as 

melhores formas de redigir o assunto, posicionar o call-
-to-action, escolher data/horário de envio, entre outros 

atributos. No entanto, lembre-se que seu público é úni-

co e pode se comportar de forma diferente em relação 

às estimativas de mercado.

Por isso, faça testes para avaliar como os envios po-

dem trazer melhores taxas de conversão e lembre-se 

de refazer essas experiências periodicamente para 

conseguir identificar mudanças no comportamento do 

público-alvo.

Conclusão
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Crie automações de marketing, incluindo ações como envios de Email Marketing, SMS, 
notificações Push e diversas integrações com plataformas. O MKT2Easy também 

possibilita a criação e o agendamento de publicações nas mídias sociais, captação de 
formulários do seu site e criação de pop-ups.

Confira abaixo alguns dos principais recursos do MKT2Easy:

A ferramenta certa para construir e fidelizar sua base de contatos.

Relatório
de SEO

Landing
Pages

Funil de
Vendas

Fluxos de
Automação

Gerador
de Pop Ups

Publicação e
Agendamento

Segmentação
de contatos

Lead
Tracking

Envio
de SMS

Editor
Drag and Drop

Abandono
de carrinho

Facebook
Lead Ads

Teste A/B com
até 6 versões

Push Lead
Scoring

Integração
com sistemas

Relatórios
completos

4007.1251
dinamize.com/mkt

E muito
mais!
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