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Uma ferramenta barata, eficiente, capaz de 
trabalhar conversão e relacionamento, com um 
alto retorno sobre o investimento. Parece sonho, 
mas é realidade. O e-mail marketing reúne todas 
essas características e, por isso, caiu no gosto de 
muitos profissionais de marketing e lojistas.
O sucesso foi tanto que muitas empresas não 
souberam utilizá-lo e transformaram-no em 
SPAM – mensagens indesejadas. Esse fato e o 
uso crescente de mídias sociais e aplicativos 
como o WhatsApp fez com que muitos 
acreditassem que seria o fim do e-mail marketing. 
No entanto, não foi isso que aconteceu, pois as 
empresas descobriram o potencial enorme dessa 
ferramenta.

Afinal, a grande maioria dos internautas têm pelo 
menos uma conta de e-mail. No início de fevereiro 
do ano passado, só de contas Gmail – o serviço 
de e-mails do Google –, eram mais de 1 bilhão de 
usuários ativos por mês em todo o mundo, de 
acordo com o Estadão. Essa quantidade mais que 
dobrou de 2012 para 2016.
Neste e-book, contaremos o segredo que muitas 
empresas descobriram para transformar essa 
ferramenta em um poderoso aliado para o 
aumento de conversões. Ele foi preparado 
especialmente para explicar como extrair o 
potencial máximo do e-mail marketing para lojas 
virtuais. 

Boa leitura!
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E-mail marketing é uma ferramenta de marketing que 
envia periodicamente e-mails para os contatos 
cadastrados nos mailings das empresas. Algumas das 
vantagens dessa ferramenta são:

 Resultados totalmente mensuráveis. É possível medir 
tudo relacionado ao e-mail marketing. Por exemplo, 
porcentagem de abertura, de cliques, quantidade de 
pessoas que foram para o site após ler o e-mail e/ou 
efetuaram uma compra.

 Testar. Algumas ferramentas de envio de e-mail 
permitem até que se façam testes para verificar qual 
título, layout e/ou horário de envio funcionam melhor para 
cada público.

 Gerar relacionamento. Quando conteúdo relevante e 
de qualidade é enviado, o cliente sente-se atraído e é 
mais provável que se relacione com a marca.

 Alavancar as vendas. Da mesma forma, quando 
produtos e serviços relevantes para o cliente são 
apresentados, as chances de compra são maiores.

 Funciona para todas as etapas da jornada de compra 
do consumidor. Adaptando a abordagem e o conteúdo, é 
possível entregar um e-mail marketing relevante para 
cada etapa da jornada de compra.
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Os tipos de e-mail
marketing
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Ao todo, são 3 tipos de campanhas possíveis. Confira cada 
uma delas e escolha a que fizer mais sentido para a sua 
loja, para o seu público e para o momento da jornada de 
compra em que seu cliente se encontra.

1. Newsletter
A newsletter possui linha editorial, identidade visual e 
planejamento próprios. Ela é enviada periodicamente para 
os seus leitores. Tal público pode ser toda a base de 
contatos da loja ou apenas uma parcela dela. Em seu 
conteúdo, encontram-se informações variadas. Desde blog 
posts de topo de funil (conteúdo de conscientização, 
informativo e direcionado para educar os leitores) até 
ofertas focadas em conversão e concretizações de 
compra, passando por depoimentos de clientes e reviews. 
O ideal é que cada conteúdo seja combinado com o estágio 
da jornada de compra dos destinatários. A newsletter é 
fortemente recomendada, pois é uma ótima maneira de 
manter contato com os clientes e interagir com eles. Além 
disso, por ser geralmente uma campanha de frequência 
menor, como mensal ou bimestral, os assinantes aceitam o 
conteúdo maior e mais rico com facilidade.

2. Campanhas promocionais
São e-mails que promovem alguma oferta. Seja ela um 
e-book, por exemplo, ou um produto. Para usar esse tipo de 
e-mail marketing, é fundamental segmentar ao máximo, para 
combinar a oferta com o público-alvo. Um bom exemplo são 
os cupons de desconto oferecidos aos clientes com carrinho 
abandonado.
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3. E-mails transacionais
São os e-mails automáticos enviados para o visitante 
quando ele executa determinada ação no site. São 
exemplos de e-mails transacionais: e-mail de status do 
pedido, de confirmação de inscrição na newsletter, de 
download de um e-book e assim por diante. Esse tipo de 
e-mail marketing é tão utilizado que, após tais ações, os 
clientes já esperam que algo seja enviado e, caso isso não 
aconteça, eles ficam inseguros.
Uma oportunidade vista por poucas empresas é a de 
aproveitar o envio de um e-mail transacional para 
incentivar uma conversão secundária. Ou seja, aquela que 
é encorajada além da conversão que já foi realizada. 
Como exemplo, podemos citar responder a uma pesquisa 
ou escrever uma review para quem acabou de receber um 
produto ou convidar para seguir a loja nas redes sociais 
para quem acabou de finalizar uma compra no site.
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Uma ferramenta tão completa como o e-mail marketing 
possui diversos elementos. Por isso, listamos cada um e 
explicamos como usá-los com eficiência.

Remetente
No campo de remetente, é exibido o nome da empresa. 
Caso o cliente já tenha contato com uma pessoa real 
dentro da empresa, é possível inserir o seu nome – 
acompanhado ou não do nome da empresa –, dando um 
toque mais pessoal ao e-mail. No caso do endereço de 
e-mail do remetente, não use o famoso 
noreply@minhaloja.com (que significa 
nãoresponda@minhaloja.com, em tradução livre), pois isso 
dificulta a resposta do cliente, que terá que procurar o 
endereço adequado e escrever um novo e-mail caso deseje 
entre em contato. Lembre-se de que, atualmente, o cliente 
quer agilidade, praticidade e facilidade – além de, na maior 
parte das vezes, ler seus e-mails em dispositivos móveis, o 
que pede o menor número de cliques possível. Para gerar 
relacionamento, demonstrar preocupação em ouvir o 
cliente e receber mais feedback, use e-mails de remetente 
como pleasereply@minhaloja.com 
(porfavorresponda@minhaloja.com, em tradução livre), 

nomedaloja@minhaloja.com, ola@minhaloja.com e assim 
por diante.

Assunto
Esse é o elemento mais importante, pois é o primeiro 
contato do destinatário com a mensagem. Em poucas 
palavras (cerca de 50 caracteres), é preciso chamar a 
atenção do destinatário e capturar a sua atenção. Algumas 
dicas são:

 Certifique-se de que o assunto do seu e-mail pode ser 
lido em 4 segundos;

 Evite palavras de vendas, pois são as mesmas que 

outras lojas usam para chamar a atenção do cliente. Por 
exemplo, desconto, off e outras;

 Use elementos de personalização. Pode ser o nome do 
destinatário, o da cidade onde ele vive e outras;

 Seja criativo e use um assunto para cada e-mail enviado;

 Use perguntas no assunto do e-mail, isso instiga a 
curiosidade do cliente;

 Para alguns e-mails, crie um senso de urgência. Por 
exemplo, “Cupom de desconto válido por 24 horas”;
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 Insira emojis para tornar esse campo mais divertido;

 Teste! Só testando você saberá quais são as práticas 
que funcionam melhor para o seu negócio.

Pre-Header 
O pre-header é um texto que aparece no e-mail, 
geralmente ao lado ou embaixo do assunto. Ele é uma 
prévia do conteúdo daquela mensagem. Você pode 
usá-lo como uma nova oportunidade de chamar a 
atenção do cliente. Por exemplo:
Seu cachorro tem medo de fogos de artifício? Confira 
nossos produtos para proteger seu bichinho contra o 
barulho das festas...

Layout
Lembre-se de equilibrar a quantidade de texto e de 
imagens. Além disso, o layout do e-mail deve combinar 
com a identidade visual da loja.

Corpo do e-mail
No corpo do e-mail, vá direto ao ponto. De uma forma 
leve e persuasiva, comunique o que deseja. Além disso, 
busque ser relevante em suas mensagens. Entregue 
conteúdo de qualidade, com valor aos seus destinatários 

e que eles realmente tenham interesse em ler. Um estudo 
de personas é importantíssimo nesse caso para que você 
saiba quais são os conteúdos capazes de encantar o 
destinatário.

Imagens
É importante usar imagens no seu e-mail marketing. No 
entanto, é preciso tomar alguns cuidados.
 Um e-mail com imagens apenas será visto pelos 
serviços de e-mail como SPAM. O mais indicado é gerar o 
e-mail no formato html (ferramentas profissionais de 
e-mail marketing já fazem isso para você) e ter uma 
quantidade equilibrada de textos e imagens;
 Não use imagens muito pesadas, pois afetarão o 
tempo de carregamento do e-mail. Como sabemos, 
ninguém espera muito tempo para um e-mail, uma 
página, um post ou um vídeo carregar. Além disso, sua 
mensagem pode ser interpretada como SPAM;
 Coloque links nas imagens e use alt tags. Alt tags são 
textos que descrevem a imagem em questão e a sua 
função. Por exemplo, “botão para a compra do secador 
de cabelos da marca X”. Além de colaborar com 
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estratégias de SEO, quando usada com palavras-chave, a 
alt tag é lida pelos dispositivos ou aplicativos de pessoas 
com deficiência visual para descrever o que há na 
imagem em questão.

CTA
O call to action – ou chamada para ação – é usado para 
indicar ao leitor o que se espera que ele faça após ler o 
e-mail. Pode ser clicar em um botão para visitar o site, 
efetuar uma compra ou outra ação. É importante incluir 
um CTA no e-mail para verificar se o objetivo daquela 
mensagem foi alcançado.

Compatibilidade com dispositivos móveis
Como já mencionamos, é preciso considerar que muitos 
dos destinatários optarão por ler seus e-mails em seus 
tablets ou smartphones. Por isso, o e-mail precisa ser 
compatível com tais dispositivos. Algumas dicas são:
 Nem todas as imagens carregam bem em todos os 
dispositivos. Caso as imagens não carreguem, o e-mail 
continuará fazendo sentido?;
 Teste! Antes de enviar para os destinatários, envie 
para você mesmo e abra-o no seu dispositivo móvel.

Horário de envio
Não há um horário de envio que seja perfeito para todas 
as lojas. A verdade é que depende. Depende do perfil do 
cliente, se o e-mail será lido em horário de trabalho, se ele 
tem tempo livre para isso durante o dia etc. Para 
descobrir o melhor horário, a dica continua sendo testar 
para verificar o que funciona melhor para cada loja.

Frequência
Como o horário de envio, não há uma fórmula padrão. A 
dica é testar. Não é recomendado mais de 3 e-mails por 
semana para não irritar o destinatário. Por outro lado, 
e-mails enviados de forma muito espaçada não geram 
relacionamento.
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é essencial



O segredo do e-mail marketing que converte e que 
cumpre os seus objetivos é atingir o público certo, no 
momento de compra certo e com a abordagem certa. 
Para isso, é usada a segmentação das bases de 
contatos. Quando a segmentação acontece, a 
quantidade de e-mails enviados diminui. No entanto, 
como trata-se de uma base mais qualificada, a 
assertividade aumenta, e quanto mais assertiva for 
uma mensagem, mais chances de conversão ela terá. 
Há três segmentações possíveis:

De público
O mailing de uma loja virtual possui vários contatos. 
Eles podem ser divididos em grupos de acordo com 
suas características e interesses. Por exemplo, uma 
mensagem sobre shampoo para cabelos cacheados 
que é enviada apenas para quem tem esse tipo de 
cabelo.

De abordagem
Cada grupo de público possui um perfil diferente. 
Dessa forma, eles pedem por uma abordagem 

condizente com as suas características. Essa 
adaptação na linguagem é necessária para que o 
destinatário se identifique com a mensagem.

De etapa na jornada de compra
Da mesma forma, quem está num estágio mais 
avançado da jornada de compra pede por um 
conteúdo diferente de quem está iniciando a sua 
jornada. A adequação da mensagem é importante 
para melhorar as taxas de conversão. Saiba mais 
sobre a jornada de compra do cliente neste post!

Uma loja que segmenta a sua base de contatos 
demonstra preocupação em atender o seu público de 
forma individualizada e em saber quais são as suas 
necessidades e preferências. Além de maiores taxas 
de conversão e de vendas, a loja terá clientes mais 
fidelizados e com tendência a realizar novas compras 
e/ou indicar a loja para conhecidos.
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Conforme comentamos no início desse material, muitas 
empresas se empolgaram com o sucesso do e-mail 
marketing e acabaram usando a ferramenta 
erroneamente. O resultado foi virar SPAM. Ou seja, e-mails 
indesejados. As ferramentas de e-mail ficaram cada vez 
mais sofisticadas para evitar e banir esse tipo de 
mensagem. Por isso, uma vez que o seu e-mail for 
classificado como SPAM, sua mensagem irá para a caixa 
de SPAM, o destinatário não a verá e será difícil reverter 
esse quadro. Para não virar SPAM, as dicas são:

 Não use assuntos com mais de 50 caracteres;
 Não use palavras promocionais, pontuações em 
excesso nem palavras em caixa alta. Por exemplo: free, !!!!, 
GRÁTIS, divulgue, $$$ e outras palavras similares;
 Equilibre o seu e-mail com textos e imagens e use alt 
tag;
 Evite imagens muito grandes ou outros elementos que 
possam afetar o tempo de carregamento da mensagem;
 Insira um link no começo ou final da mensagem que 
permita que o internauta se descadastre da sua lista de 
contatos;

 Não compre mailings. Além do fato de que aqueles contatos 
não solicitaram receber mensagens da sua empresa, essa 
prática vai contra tudo o que falamos sobre segmentação e 
relevância;
 Envie e-mails apenas para os contatos que permitiram o 
envio. Algumas formas de aumentar a sua base são: banners 
ou pop-ups no site, convites ao final de uma compra, 
divulgação da newsletter nas redes sociais e promoções;
 Não inclua anexos.
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e-mail marketing
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Fazer campanhas de e-mail marketing manualmente é 
inviável. Além de dar muito trabalho, não trará as métricas 
necessárias para avaliar o resultado dos esforços. Existem 
diversas opções de ferramentas de e-mail marketing 
disponíveis no mercado. Algumas possuem, inclusive, 
planos gratuitos e são integradas à Loja Integrada. Confira 
todas e escolha a que mais combina com as necessidades 
do seu negócio. Alguns exemplos são:

 Enviou - Único serviço de e-mail marketing e carrinhos 
abandonados com criador de newsletter integrado aos 
produtos da sua loja e e-mails de aniversariantes do dia.

 Benchmark - Use o Benchmark para criar e enviar 
campanhas de e-mail.

 RD Station -  Este software de Marketing e Vendas é 
capaz de automatizar várias ações, dentre as quais está o 
envio de e-mail marketing.

A Loja Integrada possui integração com as duas primeiras. 
Ambas podem ser facilmente instalada por meio da loja de 
aplicativos da plataforma.
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3 dicas finais



Antes de finalizar esse e-book, vamos deixar para 
você algumas dicas que farão a diferença na hora de 
montar a estratégia de e-mail marketing para lojas 
virtuais.

1. Use o e-mail marketing para gerar mais vendas. 
Separamos 6 dicas de e-mail marketing para 
alavancar as vendas neste post.

2. Aumentar as vendas? Gerar engajamento? 
Aumentar o tráfego para o site? Determine qual é o 
objetivo de cada campanha para orientar seus 
e-mails para isso.

3. Antes de enviar o e-mail para a sua base, envie 
um e-mail teste para você. 
Teste todos os botões, links, imagens e caminhos que 
o cliente percorrerá para certificar-se de que tudo está 
funcionando certinho.
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O segredo que comentamos no início deste material para 
extrair o potencial máximo do e-mail marketing para lojas 
virtuais, é relevância. Hoje em dia, as pessoas são 
bombardeadas de informações o tempo todo. Oferecer um 
material relevante e que vai de encontro com os seus 
interesses e perfil poupa o tempo dos clientes e gera 
engajamento.

Se você está iniciando os seus passos no mundo do 
marketing digital, que tal conferir nossas dicas valiosas de 
marketing digital? 
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Sobre a 
Loja Integrada

A Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.br)
é a plataforma mais popular para a criação de 
loja virtual no Brasil com planos que vão do 
grátis a R$399 por mês.

Conheça mais sobre a
Loja Integrada aqui.


