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Quando o assunto é marketing de varejo, o e-mail é o líder absoluto. Embora não seja tão prestigiado ou tão viral quanto outras formas de marketing 
digital, após 45 anos, o e-mail continua a proporcionar o mais alto retorno de investimento, tem o público mais amplo e é a forma de contato 
preferida dos consumidores.

Mas o impacto do e-mail marketing vai além da receita. Ele ajuda a alcançar as principais metas dos profissionais de varejo, como mais 
geração de leads, e reconhecimento de marca, melhor qualidade dos dados e maior tráfego em sites. Embora o e-mail marketing seja 
uma das táticas mais eficazes para atingir essas metas, muitos profissionais de marketing de varejo têm dificuldades para administrar um 
programa de e-mail bem-sucedido.

O e-mail impulsiona 
os negócios

O e-mail está 
em toda parte

O e-mail é a forma 
preferida de contato

A oportunidade do e-mail

72% 
dos consumidores afirmam 
que o e-mail é seu canal de 
comunicação favorito com 
as empresas com as quais 
se relacionam.
(MarketingSherpa 2015)

61%
dizem que gostam de receber 
e-mails promocionais 
semanalmente e

28%
querem recebê-los numa 
frequência ainda maior. 
(MarketingSherpa 2015)

4,35 bilhões
Existem mais de 4,35 bilhões 
de contas de e-mail. 
(Radicati Group 2015)

90%
Mais de 90% dos domicílios têm 
pelo menos três dispositivos 
conectados à Internet.
(Ericsson ConsumerLab 2014)

222%
Os usuários dizem ter um retorno 
de investimento de 222%, em média, 
com seus serviços de e-mail.
(VentureBeat 2015)

66%
dos consumidores fizeram uma compra 
on-line em decorrência de receberem 
uma mensagem de e-mail marketing.
(Direct Marketing Association 2013)

20%
O e-mail impulsiona quase 20% 
de todas as vendas de eCommerce.
(Custora 2016)
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Embora dobrar o seu investimento no canal de e-mail pareça algo muito bom, há um porém: as suas mensagens precisam ser lidas pelos 
consumidores. 

Para que os usuários possam interagir com seus e-mails e, potencialmente, gerar conversões, suas mensagens precisam chegar à caixa de 
entrada. Infelizmente, isso requer mais do que apenas pressionar “Enviar”. 

A sua capacidade de atingir a caixa de entrada é o que chamamos de entregabilidade, medida através da seguinte fórmula:

Diferente da taxa de e-mails entregues (que corresponde, essencialmente, a e-mails não devolvidos), a taxa de entrega na caixa de entrada 
considera o número de mensagens devolvidas E o número de mensagens entregues na pasta de spam, mostrando o percentual de mensagens 
que realmente chegou aos consumidores. 

Compreender e monitorar a taxa de entrega na caixa de entrada é o primeiro passo para qualquer profissional de marketing de varejo. Sem 
isso, é impossível compreender plenamente como o seu programa está se saindo. Neste guia, abordaremos os nove fatores fundamentais que 
contribuem para a sua capacidade de atingir os seus consumidores e promover vendas com o e-mail.

Taxa de 
entrega 
na caixa 
de entrada

=
((Total enviado - Devolvidos) - Spam)

Total enviado

Não chegar na caixa de entrada = perder oportunidades
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Assim como os varejistas se empenham em proporcionar a seus 
consumidores uma excelente experiência de compra, a principal 
preocupação dos provedores de e-mail é oferecer uma excelente 
experiência de e-mail a seus usuários. Eles precisam assegurar que 
somente os e-mails realmente desejados pelos consumidores serão 
entregues na caixa de entrada, e que mensagens não solicitadas e spam 
não o sejam. Para isso, eles contam com a reputação do remetente para 
ajudar na tomada de decisões de filtragem. 

A sua reputação de remetente é um parâmetro que mede sua qualidade 
como remetente. Assim como bancos utilizam uma avaliação de crédito 
ao tomar decisões relativas a empréstimos, os provedores de e-mail 
consideram a reputação de remetente ao determinar se suas mensagens 
são legítimas e devem ser entregues na caixa de entrada. Uma reputação 
ruim — indicadora de más práticas de envio — faz com que suas 
mensagens caiam na pasta de spam. 

Muitos fatores contribuem para a sua reputação de remetente, mas os 
seis abaixo são os que mais pesam na avaliação.

Felizmente, é possível controlar e corrigir todos esses fatores.

O gráfico abaixo — extraído do Benchmark do Sender Score 2016 da Return 
Path — mostra a correlação entre reputação e entrega média na caixa de 
entrada nos quatro principais provedores de e-mail. Cada provedor utiliza 
uma fórmula própria, com pesos diferentes para determinados elementos, 
mas todos apresentam resultados semelhantes. Uma reputação mais 
alta proporciona uma taxa de entrega na caixa de entrada maior, e uma 
reputação mais baixa faz com que as suas mensagens sejam bloqueadas 
e não cheguem à caixa de entrada.

Antes de mudar o seu programa de e-mail com o intuito de melhorar a 
sua reputação de remetente, consulte o seu Sender Score para saber qual 
é a sua reputação atual. O Sender Score é uma ferramenta gratuita que 
reproduz as fórmulas de reputação de envio utilizadas pelos provedores 
de e-mail, permitindo que você tenha uma referência de reputação na 
qual se basear. 

Para mais insights sobre como a sua reputação afeta a sua 
entregabilidade, confira o Benchmark do Sender Score 2016.

Fator nº1: Sua reputação é fundamental para chegar à caixa de entrada
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https://returnpath.com/pt-br/downloads/2016-sender-score-benchmark/
https://senderscore.org/
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Avaliações negativas pelos consumidores podem ser 
prejudiciais, tanto para o retorno do investimento 
quanto para a imagem geral da sua marca. Receber 
uma reclamação de um usuário não apenas prejudica 
o relacionamento com esse consumidor, mas também 
múltiplas reclamações afetam a imagem da sua marca 
como remetente. 

Conforme mencionamos anteriormente, as 
reclamações são um fator significativo no cálculo da 
sua reputação começam a afetá-la quando a sua taxa 
de reclamação — total de reclamações dividido pelo 
total de e-mails entregues — excede 0,1%. À direita 
temos um gráfico o Benchmark do Sender Score 2016 
que mostra a correlação entre a taxa de reclamação 
e pontuação de reputação.

Embora manter as reclamações abaixo de 0,1% seja 
uma boa regra prática, também é importante saber 
como está o desempenho da concorrência. A tabela 
ao lado, extraída do estudo As métricas ocultas 
de entregabilidade de e-mails mostra as taxas de 
reclamações de 15 setores varejistas diferentes ao 
longo de 2015. 
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Fator nº2: Reclamações de spam prejudicam a reputação e a entregabilidade

Mercadorias em geral 0,016% 0,037% 0,021% 0,226% 0,05% 

Ofertas e recompensas 0,037% 0,126% 0,266% 0,372% 0,11% 

Saúde/beleza 0,076% 0,217% 1,090% 1,062% 0,28% 

Artigos esportivos 0,045% 0,103% 0,133% 1,757% 0,28% 

Computadores/eletrônicos 0,111% 0,133% 0,434% 0,698% 0,19% 

Flores/presentes 0,067% 0,122% 0,217% 1,164% 0,24% 

Seguros 0,039% 0,186% 0,127% 0,465% 0,13% 
Empregos 0,021% 0,362% 0,155% 0,497% 0,16% 

Alimentos/medicamentos 0,053% 0,346% 0,953% 1,503% 0,35% 

Vestuário/acessórios 0,049% 0,110% 0,295% 0,879% 0,18% 

Artigos domésticos/ 0,038% 0,091% 0,128% 0,982% 0,15%
materiais de construção 

Crianças e bebês 0,042% 0,159% 0,089% 1,156% 0,20% 
Materiais para escritório 0,090% 0,178% 0,215% 0,914% 0,20% 
Animais de estimação 0,010% 0,055% 0,137% 0,506% 0,09% 

Brinquedos/hobbies/artesanato 0,081% 0,163% 0,208% 0,884% 0,31% 

SETOR 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Anual 
Taxa de reclamação por trimestre

https://returnpath.com/pt-br/downloads/2016-sender-score-benchmark/
https://returnpath.com/pt-br/downloads/metricas-ocultas-da-entregabilidade-de-e-mails
https://returnpath.com/pt-br/downloads/metricas-ocultas-da-entregabilidade-de-e-mails
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Como reagir a reclamações
Para manter baixa a sua taxa de reclamações e evitar danos à sua entregabilidade, é fundamental ter uma estratégia implementada 
para lidar imediatamente com as reclamações recebidas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é utilizando os “feedback loops”.

Os feedback loops oferecem uma maneira de identificar e remover assinantes que reclamam dos e-mails que recebem por meio do 
botão “Isto é lixo/spam”. Cada provedor de e-mail tem seu próprio serviço de feedback. Para mais informações sobre feedback loops 
e como se inscrever neles, confira artigos em nosso blog sobre serviços de feedback loop e o programa exclusivo do Gmail. 

Após implementar um processo para responder imediatamente a reclamações, o próximo passo é identificar de onde estas estão 
vindo. Muito provavelmente, a resposta não é óbvia. Os assinantes podem reclamar por uma variedade de razões e em diversos pontos 
do ciclo de vendas. Quando as reclamações ocorrem no início do relacionamento com o assinante, talvez ele não pretendesse se 
inscrever no seu programa de e-mail ou não se lembra de tê-lo feito. Reclamações recebidas de assinantes que já fazem parte de sua 
base há algum tempo podem ser um indício de que o seu conteúdo não é suficientemente interessante ou relevante. 

Para identificar quando e porque ocorrem reclamações, leia confira o Guia do profissional de marketing para reclamações de usuários 
(em inglês). Esse white paper traz insights sobre as razões pelas quais os assinantes reclamam e sugere táticas para evitar reclamações 
futuras.

Fator nº2:  Reclamações de spam prejudicam a reputação e a entregabilidade 
(continuação)

https://blog.returnpath.com/what-is-a-feedback-loop/
https://blog.returnpath.com/gmails-nontraditional-feedback-loop/
https://returnpath.com/downloads/email-subscriber-complaints-ebook/
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Embora todo varejista queira ter uma imensa lista de consumidores leais 
e engajados, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade no 
que se refere à sua lista de e-mail. A qualidade da lista é o segundo fator 
mais importante que os provedores avaliam ao determinar se as suas 
mensagens serão entregues na caixa de entrada ou na pasta de spam. 

Uma lista de um milhão de assinantes pode ser impressionante, mas se 
um grande percentual desses “assinantes” são endereços ruins, a maioria 
das suas mensagens (se não todas) cairá na pasta de spam. 

Existem três variedades de endereços ruins: usuários desconhecidos, 
spam traps e assinantes inativos.

Usuários desconhecidos
Usuários desconhecidos são endereços de e-mail inexistentes ou que 
não são mais utilizados. O endereço pode ter sido válido no passado e 
posteriormente abandonado. Os provedores de e-mail retornam o que 
chamamos de código de devolução , indicando que o endereço é de 
um usuário desconhecido. Todos os endereços identificados como de 
usuários desconhecidos devem ser imediatamente removidos da sua 
lista de e-mail. 

Continuar a enviar para usuários desconhecidos não apenas prejudica 
a sua reputação de remetente, como ter uma elevada taxa de usuários 
desconhecidos na sua lista de e-mail constitui um risco de que você seja 
incluído em uma blacklist.

Spam traps
Spam traps são endereços de e-mail que não pertencem a usuários 
verdadeiros, sendo criados para identificar remetentes que tenham más 
práticas de coleta de dados e manutenção de listas. 

Existem dois tipos de spam traps:
Spam traps recycled: Esses endereços já pertenceram a pessoas reais, 
mas foram convertidos em spam traps após serem abandonados. 
Os spam traps recycled identificam remetentes legítimos que tenham 
más práticas de coleta de dados e manutenção de listas. 
 
Spam traps pristine: Esses endereços nunca pertenceram a pessoas 
reais e são criados unicamente para capturar maus remetentes. Muitos 
operadores de spam traps ocultam endereços de spam trap em sites, 
de maneira que só sejam visíveis para robôs de coleta. Quando os 
remetentes obtêm endereços de e-mail de sites em vez de recorrer a 
meios legítimos, eles correm o risco de adicionar a suas listas spam traps 
pristine. Qualquer e-mail enviado para esses endereços é considerado 
spam e isso é um claro indício de más práticas de coleta de dados.

Bastam alguns spam traps na lista para arruinar a sua reputação. 
O gráfico abaixo mostra a correlação entre o número de spam traps em 
uma lista e seu impacto sobre a reputação do remetente — e, em última 
instância, sobre a entregabilidade.

Fator nº3: A qualidade da lista é essencial para a entrega na caixa de entrada
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https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/The_Email_Marketers_Guide_to_Bounce_Processing.pdf
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Assinantes inativos
Assinantes inativos são usuários de e-mail que não realizam ação alguma 
em seus e-mails (aberturas, cliques, etc.) por um determinado período 
de tempo. Ter assinantes que não respondem e não estão interessados 
no seu programa não torna o seu programa mais forte (em inglês). 
Pelo contrário, isso mascara suas realizações ao diminuir as taxas de 
resposta. Além disso, os provedores de e-mail já estão cientes do velho 
truque de reduzir as taxas de reclamação enviando para contas que não 
respondem, portanto, eles filtram o e-mail quando identificam uma falta 
de engajamento por parte dos seus consumidores. 

Para proteger a qualidade da sua lista de e-mail, você precisa monitorá-
la constantemente para identificar e remover quaisquer usuários 
desconhecidos, spam traps e assinantes inativos. Veja a seguir algumas 
boas práticas de qualidade de lista que vão ajudar a manter a sua 
lista limpa.

• Colocar novos endereços em quarentena e em um segmento 
próprio.

• Enviar uma mensagem de boas-vindas para endereços novos para 
identificar assinantes ativos e inativos e remover imediatamente 
quaisquer endereços de e-mail que gerem devoluções.

• Tornar fácil para os assinantes atualizar suas informações 
incluindo um link para o seu centro de preferências.

• Enviar somente para listas com base em permissões e evitar 
a compra ou o aluguel de listas.

• Enviar e-mail regularmente para a sua lista para identificar 
rapidamente usuários desconhecidos e monitorar 
assinantes inativos. 

• Monitorar a idade e a atividade dos seus dados e criar uma 
campanha de reengajamento para recuperar ou remover 
assinantes inativos.

Gerenciar proativamente a sua lista
Manter uma lista limpa é especialmente desafiador para os varejistas, 
devido às muitas armadilhas potenciais na aquisição de e-mails em 
pontos de venda. Quando funcionários coletam e-mails de consumidores 
no balcão de uma loja ou quando o seu site exige que os usuários 
informem um e-mail antes de concluir uma compra, endereços ruins 
podem ser obtidos.

Muitos desses são resultado de erros de digitação — o atendente 
pode ter ouvido mal ou o cliente pode ter digitado com pressa. Em 
outros casos, os consumidores não querem informar seus endereços 
legítimos, mas são obrigados a informar um e-mail ou isso é exigido no 
preenchimento de um formulário on-line. Em vez de informar seu e-mail 
pessoal, os consumidores podem informar um e-mail falso. 

Para proteger a sua lista de e-mail contra endereços incorretos ou 
mesmo falsos, considere o uso de um serviço de manutenção de lista. 
Essas ferramentas automatizadas eliminam os endereços ruins da 
sua lista e oferecem validação da lista em tempo real conforme novos 
endereços são adicionados.

Fator nº3:  A qualidade da lista é essencial para a entrega na caixa de entrada 
(continuação)

https://blog.returnpath.com/6-reasons-to-treat-inactive-subscribers-like-zombies/
https://returnpath.com/pt-br/solucoes/email-optimization/real-time-email-validation/
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Primárias: Essas contas são ativamente 
engajadas, ou seja, os assinantes 
apresentam regularmente atividade 
na caixa de entrada, como ler, excluir e 
mover mensagens. Elas representam 
aproximadamente um quarto de todas 
as contas de e-mail, e são responsáveis 
por 83% das leituras e 50% de todas as 
reclamações.  

Secundárias: Essas contas recebem 
um grande número de mensagens 
promocionais e transacionais, mas poucas 
mensagens pessoais; os assinantes são 
menos engajados que os das contas 
primárias. Elas representam 67% de todas 
as contas de e-mail, totalizando 16% das 
leituras e 49% das reclamações. 

Inativas: As contas desse grupo 
apresentam muito pouco engajamento 
em suas caixas de entrada, com grande 
potencial para se tornarem usuários 
desconhecidos ou spam traps. Esses 
endereços representam 9% das contas 
de e-mail e são responsáveis por 1% das 
leituras e 1% de todas as reclamações.

Continuar a enviar e-mail para assinantes não engajados com o seu programa será prejudicial para suas métricas de engajamento, 
como também afetará a sua reputação e, portanto, a sua entregabilidade. Essas categorias nos permitem ajudar nossos clientes a 
identificar em quais assinantes se concentrar e quais remover para proteger seus programas.

No e-mail marketing, o termo “engajamento” tem duas definições, que 
variam para profissionais de marketing e provedores de e-mail.

Os profissionais de e-mail marketing definem o engajamento pelas ações 
que os assinantes realizam com uma mensagem. Os assinantes estão 
abrindo o seu e-mail? Estão clicando e comprando? Embora esses sejam 
parâmetros importantes para rastrear o sucesso do seu programa, também 
é importante compreender como os provedores avaliam o engajamento, 
visto que essa medição é o que afeta a sua entregabilidade. 

Os provedores de e-mail determinam o engajamento com base na forma 
como o destinatário interage com a caixa de entrada. O usuário acessa 
a caixa de entrada? Ele lê e realiza alguma ação com as mensagens 
ou ignora seu conteúdo? Ou pior: ele reclama ativamente das suas 
mensagens?

Para exemplificar, utilizamos a definição de engajamento para provedores 
de e-mail e dividimos a lista de uma marca em três categorias diferentes: 
primária, secundária e morta.

Fator nº4: Compreenda e rastreie o engajamento

21
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Estudo de caso: o impacto de um público não engajado

Fator nº4: Compreenda e rastreie o engajamento (continuação)

Um varejista aprendeu a importância da manutenção de uma lista engajada da maneira mais difícil quando assinantes inativos 
prejudicaram sua entregabilidade durante o período do final do ano.

Ao iniciar suas campanhas nesse período, a marca descobriu que as mensagens para seus assinantes do Gmail estavam sendo 
entregues na pasta de spam. O Technical Account Manager responsável da Return Path diagnosticou problemas de entregabilidade 
como resultado de uma lista de baixa qualidade porque o varejista tinha um número significativo de assinantes inativos em sua base.

Ao eliminar endereços inativos da lista e enviar 
somente para assinantes do Gmail que tivessem algum 
engajamento nos últimos seis meses, esse varejista 
teve um aumento significativo de entregabilidade. 
Impressionado com essa melhora, a empresa otimizou 
sua lista ainda mais. Ao enviar somente para assinantes 
que tivessem estado ativos nos últimos 30 dias, ele 
atingiu uma taxa de entrega na caixa de entrada estável 
de 100% no Gmail. 

Passado o período do final de ano, esse varejista decidiu 
desfazer algumas das mudanças implementadas e 
expandir sua lista de e-mail. Ele parou de eliminar 
assinantes inativos e voltou a enviar e-mail para 
qualquer assinante do Gmail que tivesse realizado 
alguma ação nos seis meses anteriores. O resultado foi 
um declínio acentuado da entregabilidade.

Como estava monitorando atentamente a situação, a empresa reagiu rapidamente à queda da entregabilidade e voltou a exercer as boas 
práticas de envio anteriores.
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As suas mensagens de e-mail não são as únicas que seus consumidores 
recebem. Na verdade, os consumidores recebem, em média, sete 
mensagens comerciais e promocionais por dia, e 14% dos assinantes 
recebem mais de 20 diariamente. Com tanta competição, criar uma 
experiências de engajamento é fundamental, não só para proteger a 
sua entregabilidade, mas também para ganhar destaque na caixa de 
entrada. Abaixo estão quatro táticas para ajudar a aumentar e preservar 
o engajamento dos assinantes.

Boas-vindas
O momento mais fácil para construir o engajamento é o início do 
relacionamento. Um consumidor que opta por receber o seu e-mail está 
ativamente expressando interesse na sua marca e nos seus produtos. 
Aproveite esse entusiasmo — inicie imediatamente o engajamento 
com ele. 

• Envie uma confirmação: E-mails de confirmação não apenas 
ajudam a promover o engajamento, mas também servem como 
uma maneira de manter uma lista limpa. Ao enviar um e-mail de 
confirmação, você consegue verificar se o endereço pertence a 
um usuário ativo e assegurar que tem permissão para continuar 
enviando para esse destinatário.

• Mensagens de boas-vindas: Existem vários tipos de mensagens 
de boas-vindas, mas sua finalidade principal é a mesma: 
demonstrar o valor do seu programa de e-mail. Seja uma simples 
mensagem “Obrigado por se inscrever” ou uma série de mensagens 
destacando as diversas vantagens e o conteúdo que os assinantes 
podem esperar, o objetivo é começar com o pé direito.

1

2

Teste tudo
Tudo mesmo. O e-mail permite testar e otimizar cada um dos elementos 
que compõem a sua campanha. Se estiver procurando por onde começar 
seus testes, aqui estão 50 ideias para começar (em inglês).

Ao testar, tenha em mente estas quatro regras para assegurar que os seus 
testes e resultados estejam corretos: 

• Teste um elemento de cada vez. Embora ter um e-mail 
completamente otimizado seja o ideal, testar vários elementos 
simultaneamente não permite medir com precisão o impacto de 
cada variável. 

• Envie seus testes na mesma hora. É importante enviar para todos 
os seus segmentos de teste na mesma hora para assegurar que 
variações de horário não influenciem os seus resultados. Exceto 
quando estiver testando diferentes horários de envio. 

• Utilize uma amostra estatisticamente significativa. Com uma 
calculadora de tamanho de amostra, você pode determinar 
o número de assinantes certo para o seu teste. Isso garante 
resultados precisos que reflitam corretamente o comportamento e 
as preferências dos assinantes de toda a sua lista. 

• Dê tempo ao seu teste. Resultados preliminares podem ser 
enganosos. Dê ao seu teste tempo suficiente para que a maior 
parte de sua lista possa reagir. Espere de 48 a 72 horas antes de 
declarar uma versão como “vencedora” e enviá-la para o restante da 
sua lista.

Antes de começar, leia nosso guia All About A/B Testing (em inglês) para 
saber como realizar um teste e analisar seus resultados.

1

2

3

4

Fator nº5: Crie um motivo para o engajamento

https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/State-Of-The-Inbox_Q4-2014.pdf
https://blog.returnpath.com/ready-to-start-ab-testing-here-are-50-ideas-to-get-you-started/
https://returnpath.com/sample-size-calculator/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2016/02/All-About-AB-Testing.pdf
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Segmentar e direcionar
Nem todos os seus assinantes são iguais. Eles têm gostos diferentes, 
compram coisas diferentes e, portanto, merecem um relacionamento 
exclusivo. Ao segmentar a sua lista e criar mensagens e experiências 
direcionadas, você consegue proporcionar a todos os seus assinantes 
uma experiência que os faça querer mais. 

Existem muitas maneiras de segmentar sua lista. Algumas das variáveis 
mais comuns para começar a fazer isso são de acordo com o tempo 
de assinatura do usuário, o último engajamento, comportamentos de 
compras anteriores, geografia e fontes de aquisição. Conforme seu 
programa de e-mail progride, é possível identificar quais dessas variáveis 
resultam em uma segmentação mais eficaz.

Quando estabelecer seus segmentos, crie campanhas direcionadas 
para cada grupo. Essas personalizações podem ser tão simples quanto 
enviar atualizações locais com base na localização geográfica ou enviar 
uma mensagem com sugestões baseadas em uma compra recente. No 
entanto, antes de enviar para todo o segmento, certifique-se de enviar um 
teste para uma amostra desse segmento.

Reengajar ou remover
Infelizmente, há ocasiões em que é necessário abrir mão de alguns 
assinantes. Conforme mostrado na seção anterior, assinantes não 
engajados podem prejudicar a sua entregabilidade. Ou pior: usuários não 
engajados podem ser spam traps disfarçados. Antes de desistir deles, há 
um último recurso com o qual você talvez consiga recuperar e reter um 
assinante não engajado: uma campanha de reengajamento.  

Uma campanha de reengajamento é uma tentativa final de reconquistar 
um assinante. O foco dessa campanha está em informar aos usuários 
que eles serão removidos da sua lista de e-mail — com todas as suas 
vantagens — a menos que deem algum sinal de que ainda estão 
interessados.  

Seguindo nossas recomendações de melhores práticas, a Return Path enviou 
uma série de mensagens de reengajamento para assinantes não engajados 
de nossa lista de e-mail:

O primeiro e-mail resultou em uma taxa de aberturas de 40%, com 48% 
dos usuários optando por permanecer em nossa lista e atualizar suas 
preferências, enquanto outros 33% optaram por cancelar a assinatura. O 
último e-mail da série recebeu uma taxa de aberturas de 30%, com 47% dos 
usuários optando por continuar a receber nossa newsletter e 33% pedindo 
para serem removidos. 

Com essa campanha, conseguimos transformar assinantes antes 
não engajados em usuários ativos e também remover de nossa lista 
aqueles realmente não interessados. Isso não só nos ajudou a melhorar 
o engajamento do canal de e-mail, como também nos permitiu atingir índices 
de engajamento mais altos no futuro, devido a uma lista mais engajada.

Fator nº5: Crie um motivo para o engajamento (continuação)

https://returnpath.com/downloads/email-win-back-report/
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A lógica determina que, como todo e-mail tem o potencial de impulsionar as vendas, enviar mais 
e-mails deveria resultar em um maior retorno do investimento. Infelizmente, não é bem assim 
que as coisas funcionam. A sua frequência de envio ideal requer um equilíbrio delicado entre 
enviar demais e enviar de menos. Quando envia demais, você corre o risco de que os assinantes 
se desinteressem e o ignorem, ou se incomodem a ponto de gerar mais cancelamentos de 
assinaturas e reclamações de spam. Envie de menos e você corre o risco de ficar para trás na 
lotada caixa de entrada e de que seus usuários se esqueçam de sua marca ou da razão de terem 
se inscrito em seu programa.

Nenhuma dessas situações é a ideal. Para descobrir a frequência certa — tal como com qualquer 
outro elemento do seu programa — você precisa testar.

O teste de frequência pode ser desafiador, mas os resultados valem a pena. Em nosso relatório, 
Frequency Matters: The keys to optimizing send frequency (em inglês), analisamos o impacto da 
frequência de envio sobre as taxas de leitura e reclamações em oito grandes varejistas de roupas e 
seus assinantes primários.

Descobrimos que os assinantes primários toleravam até cinco mensagens por semana antes que 
as taxas de reclamação e de leitura fossem afetadas significativamente. Esse teste considerou 
apenas os usuários altamente engajados das listas dessas empresas. Os seus resultados 
provavelmente não serão tão bem-sucedidos.   

Qual é a sua frequência de envio ideal? A melhor maneira de descobrir é testar. Primeiramente, 
determine a que conclusão quer chegar. A sua hipótese talvez seja de que é possível gerar mais 
vendas e a receita aumentando a frequência e a cadência dos seus e-mails, ou de que a diminuição 
da frequência resultará em menos incômodo aos usuários e maior receita em longo prazo. Em 
seguida, faça um teste comparativo A x B e aumente ou diminua a frequência em um pequeno 
segmento de sua lista, dependendo da sua hipótese. Feito isso, deixe o seu teste transcorrer. 
Monitore alterações em cancelamentos de assinaturas, taxas de reclamação, taxas de abertura, 
taxas de clique e conversões e faça os ajustes necessários.

Fator nº6:  Descubra a frequência certa para aumentar o ROI
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https://blog.returnpath.com/email-send-frequency-the-effects-of-overmailing/
https://returnpath.com/unsubscribe-calculator/
https://returnpath.com/unsubscribe-calculator/
https://blog.returnpath.com/email-send-frequency-the-effects-of-undermailing/
http://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/06/RP-Frequency-Report-FINAL.pdf
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Uma blacklist é uma lista de domínios e endereços IP conhecidos como remetentes de spam. Os varejistas podem ser incluídos em uma 
blacklist por muitas das mesmas razões que prejudicam sua reputação: comportamentos próprios de maus remetentes.

Para evitar que a sua marca caia em uma blacklist:
• Colete dados limpos. Evite comprar ou alugar listas de e-mails. 
• Monitore e remova spam traps.
• Remova quaisquer assinantes inativos que não tenham respondido a uma campanha de reengajamento, pois eles podem se tornar 

spam traps recycled.

Você pode usar um sistema de monitoramento de blacklists para 
descobrir se os seus endereços IP e domínios de envio 
caíram em uma blacklist. Caso você tenha sido incluído 
em uma blacklist, tome as seguintes providências para 
que o seu programa seja removido.

1. Antes de solicitar a remoção, reúna os dados 
certos, como:

 a. Fontes de aquisição de listas
 b. Práticas de gerenciamento de listas
 c. Práticas de envio

2. Colabore com o seu provedor de serviços de 
e-mail ou consultor de entregabilidade, que 
possuem experiência e relações com serviços 
de blacklist e podem ajudar a gerenciar a sua 
remoção.

Ser removido de uma blacklist demanda um certo 
tempo e trabalho. À direita temos os prazos médios que 
os profissionais de e-mail marketing podem esperar 
permanecer em seis das principais blacklists, supondo que tomem providências imediatas para serem removidos. 

Para obter mais informações sobre blacklists, confira o artigo Blacklist Basics (em inglês), que identifica as principais blacklists 
que os profissionais de marketing de varejo precisam conhecer, e o relatório Blacklists: The Ultimate Guide, que oferece insights 
sobre a inclusão em blacklists.

Fator nº7: Evite blacklists
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https://blog.returnpath.com/blacklist-basics-the-top-email-blacklists-you-need-to-know-v2/
https://senderscore.org/blacklistlookup/
https://blog.returnpath.com/blacklist-basics-the-top-email-blacklists-you-need-to-know-v2/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/04/Infographic_Blacklist_ptBR.png
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Uma whitelist é uma lista de remetentes que empregam comprovadamente 
as melhores práticas e, por isso, são recompensados com algumas regalias. 
Esses benefícios diferem, dependendo da whitelist e do provedor de 
e-mail, mas costumam incluir uma filtragem de spam menos rigorosa e, 
consequentemente, taxas de entrega na caixa de entrada mais elevadas. 

Alguns provedores de e-mail, como Yahoo! e AOL, têm serviços próprios 
de whitelist, aos quais você pode se candidatar diretamente. Se você for 
incluído nessas whitelists, seus e-mails poderão passar direto por alguns 
dos filtros de spam (mas não todos), melhorando a sua taxa de entrega na 
caixa de entrada. 

Além de serviços de whitelist de provedores de e-mail específicos, existem 
algumas empresas de entregabilidade que oferecem serviços de whitelist 
que proporcionam vantagens adicionais em vários provedores de e-mail. 
Uma delas é o programa de Certificação da Return Path, que permite que as 
marcas certifiquem seus endereços de IP e domínios de envio.

A certificação da Return Path exige que as marcas cumpram com 
determinados padrões bastante rigorosos (em inglês), que nos permitem 
oferecer muitas vantagens, incluindo:

• Melhor entregabilidade para AOL, Yahoo!, Microsoft, Comcast, Cox, 
Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin e SpamCop.

• Contornar filtros críticos de provedores de e-mail.
• Aproveitar assistência profissional e alertas em tempo real.

Essas vantagens proporcionaram taxas de entrega na caixa de entrada 
45% maiores no Microsoft e 28% maiores no Yahoo!, em média.

Fator nº8: Aproveite as whitelists
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https://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/postmaster/bulkv2.html
https://postmaster.aol.com/whitelist-request
https://returnpath.com/pt-br/solucoes/email-optimization/ip-certification/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/05/Return-Path-Certification-Standards.pdf
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Embora remetentes com boa reputação tenham uma boa entrega na caixa de entrada, os serviços de inclusão em whitelists ajudam a 
aumentar e a proteger essa entrega — particularmente em momentos críticos, como o período de final do ano.

Por exemplo, observamos dois varejistas semelhantes de roupas e acessórios, um com a Certificação da Return Path e o outro sem. 
O varejista não certificado teve uma entrega na caixa de entrada instável ao longo do ano. Contudo, quando começaram as festas de 
fim de ano, ele teve uma queda drástica na entregabilidade. Em comparação, o remetente certificado pôde manter uma entrega em 
caixa de entrada consistente durante esse disputado período.

Fator nº8: Aproveite as whitelists (continuação)

Taxa de entrega na caixa de entrada no final de ano: Remetente certificado x semelhante não certificado
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Fator nº9:  Aumente a confiança e a entregabilidade com a autenticação 
de e-mail

Proteger o seu programa de e-mail através de autenticação de e-mail 
pode parecer um trabalho para a sua equipe de segurança. Porém, se o 
seu programa for alvo de um ataque de phishing ou falsificação, o retorno 
do seu investimento em e-mail e os seus relacionamentos com os 
assinantes serão os mais prejudicados.

Um ataque contra o seu programa de e-mail afeta:
• A confiança na marca: Os consumidores são 42% menos 

propensos a interagir com uma marca que tenha sido atacada. 
• O desempenho do e-mail marketing: Um em cada cinco ataques 

resultam em redução da entregabilidade, enquanto um em cada 
três ataques resultam em um menor engajamento dos assinantes. 

• O retorno do investimento em e-mail: A combinação de redução 
da entregabilidade e do engajamento dos assinantes leva a uma 
queda substancial da receita obtida com o e-mail.

Felizmente, você pode seguir alguns passos, não apenas para proteger 
a sua entregabilidade, mas também para evitar que a sua marca sofra 
abusos.

1. Autenticar com SPF 
O SPF (Sender Policy Framework) é um protocolo de autenticação 
de e-mail que permite ao proprietário de um domínio especificar 
quais servidores de e-mail é utilizado para enviar e-mail a partir do 
domínio em questão.

2. Autenticar com DKIM 
O DKIM (DomainKeys Identified Mail) é um protocolo que permite 
a uma marca assumir a responsabilidade pela transmissão de uma 
mensagem de maneira que possa ser verificada pelo provedor 
de e-mail. Essa verificação é viabilizada por uma autenticação 
criptográfica.

3. Adotar uma política DMARC  
O DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting 
& Conformance) é um protocolo de autenticação de e-mail que 
assegura que o e-mail legítimo seja devidamente autenticado de 
acordo com padrões DKIM e SPF estabelecidos, e que atividades 
fraudulentas aparentemente originárias de domínios sob o 
controle da marca (domínios de envio ativos, domínios que não 
enviam mensagens e domínios registrados defensivamente) sejam 
bloqueadas.

Embora o DMARC seja o mais complexo desses protocolos de 
autenticação, ele também é o mais recente e o mais seguro. Ele permite 
aos profissionais de marketing de varejo ver quem está enviando e-mail 
em seu nome, bloquear ataques de phishing antes que cheguem aos 
consumidores e ver quais das suas mensagens não estão passando pela 
autenticação e por que. 

https://returnpath.com/pt-br/downloads/the-cost-of-doing-nothing/
https://returnpath.com/pt-br/downloads/the-cost-of-doing-nothing/
https://returnpath.com/pt-br/downloads/the-cost-of-doing-nothing/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-spf-in-plain-english/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dkim-in-plain-english-2/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dmarc-in-plain-english/
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Os maiores varejistas confiam na Return Path

“Como o maior site de eCommerce de luxo, o Gilt precisa dos 
melhores especialistas do ramo. A Return Path oferece a visibilidade 
e a proteção de que precisamos para nos comunicar com nossos 
membros por e-mail, um canal fundamental para nós. As soluções da 
Retun Path são verdadeiramente inestimáveis para nossos negócios 
e sua equipe é uma extensão da nossa equipe.”
James DeStefano | Diretor de CRM e e-mail marketing

Procurando insights adicionais sobre e-mail marketing? Confira estas três páginas:
Guias e pesquisas da Return Path  |  Ferramentas gratuitas da Return Path  |  Blog da Return Path 

“A Return Path está entre os melhores parceiros com os 
quais Tommy Bahama trabalhou ao longo dos anos.”

Lisa Atwood | Vice-president sênior de eCommerce

“Em apenas 48 horas, o teste compensou o investimento 
que fizemos na Certificação da Return Path por todo o ano.”
John Becvar | Diretor sênior de gestão de relacionamentos

“Em termos de retorno do investimento, além de nos ajudar a assegurar 
um período de festas lucrativo, vemos retorno todos os dias no aumento 

contínuo de nossa receita de e-mail.”
Mike Hodapp | Marketing digital

https://www.linkedin.com/company/return-path
https://www.pinterest.com/returnpath/
https://returnpath.com/pt-br/
https://www.facebook.com/ReturnPath/
https://twitter.com/returnpath
https://www.instagram.com/return_path/
https://returnpath.com/pt-br/recursos/downloads/
https://returnpath.com/resources/interactive-tools/
https://returnpath.com/pt-br/blog-press/

