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Introdução 

Quais são os padrões e requisitos para se tornar e 
permanecer certificado? 
 

Os remetentes certificados pela Return Path adotam as melhores práticas da indústria e 

enviam e-mails pertinentes aos assinantes que desejam recebê-los. Eles são os melhores 

dentre os melhores remetentes, comprometidos em manter o alto nível exigido pelos seus 

serviços. 

Este documento lista todos os padrões necessários para conformidade. O descumprimento 

desses padrões pode resultar em suspensão na whitelist ou eliminação no programa. Observe 

que os membros do programa de Certificação precisam assegurar que todos os envolvidos no 

envio de mensagens de e-mail cooperem com a equipe de Certificação da Return Path para 

resolver quaisquer problemas relacionados aos requisitos do programa respondendo em até 

três dias após uma notificação e tomando providências corretivas no prazo de 15 dias após 

serem notificados. Embora 15 dias correspondam ao prazo de cura para a adoção de medidas 

corretivas, observe que a Return Path se reserva o direito de suspender clientes imediatamente 

por violação dos padrões do programa. 

 

Por que sujeitamos os remetentes a esses padrões e 
requisitos? 
 

Cada um desses requisitos representa um dentre seis comportamentos de envio subjacentes. 

Esses requisitos asseguram que você, como remetente certificado: 

 Continue sendo mensurável: que nos permita medir com precisão a sua reputação e o 

seu desempenho ao enviar volumes consistentes e mensuráveis e somente enviar seus 

próprios e-mails. 

 Seja transparente e responsável: que você seja quem afirma ser, faça o que diga que 

vai fazer e se responsabilize pelas mensagens que enviar, mantendo-se facilmente 

contatável. 

 Tenha uma divulgação clara: que dê aos seus assinantes consideração e 

compreensão claras de como você utilizará seus endereços de e-mail ou informações 

pessoais. 

 Adote práticas consensuais: que você envie suas mensagens para assinantes que 

queiram as suas mensagens — e deixe de fora as pessoas que não quiserem mais as 

suas mensagens. 

 Mantenha medidas de segurança atualizadas: que você adote medidas adequadas e 

específicas do setor para manter o seu banco de dados e seus sistemas seguros, de 

modo a proteger sua infraestrutura e seus assinantes. 
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 Cumpra requisitos de desempenho: que você se mantenha dentro das métricas de 

conformidade da Certificação seguindo as melhores práticas do setor no que se refere a 

reclamações, usuários desconhecidos, spam traps e blacklists. 

Se você não seguir consistentemente esses comportamentos de envio, os provedores de e-

mail poderão pensar que você é um remetente de spam. Além disso, a sua condição de 

certificado pelo programa poderá ser revista. 

Capacidade de medição 

Permita-nos medir com precisão a sua reputação e o seu desempenho enviando volumes 

consistentes e mensuráveis e enviando somente seus próprios e-mails. 

Endereço IP dedicado 

O que é um endereço IP dedicado? 

IPs dedicados são aqueles utilizados por um único remetente ou empresa. IPs compartilhados 

são dinâmicos e podem ser utilizados por milhares de remetentes. 

Por que preciso enviar de um endereço IP dedicado?* 

Os provedores de e-mail determinam a reputação de envio com base no tráfego do IP. Só é 

possível controlar a sua reputação e o seu status no programa de Certificação enviando de IPs 

dedicados. Caso contrário, as métricas monitoradas pela Certificação não serão exatas. 

Portanto, você não deve compartilhar tráfego em endereços IP certificados — nem mesmo com 

organizações com as quais você tenha algum relacionamento. 

 

* Remetentes que utilizam IPs compartilhados podem ter domínios aceitos no programa de 

Certificação se forem autenticados com DomainKeys Identified Mail (DKIM). Consulte o 

Apêndice ao final do documento para conhecer todos os detalhes do programa de certificação 

de domínios.  

 
Volume consistente e mensurável 

O que é um volume mensurável? 

Em nosso programa, volume mensurável significa 200 mensagens de e-mail (100 para Yahoo! 

e 100 para Microsoft) enviadas em um período de 30 dias, de cada IP certificado. 

Além disso, a quantidade de IPs que os remetentes possuem — e que são certificados — deve 

ser proporcional ao volume enviado. 
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O que é um volume consistente? 

Em nosso programa, volume consistente significa que os IPs tenham sido utilizados 

consistentemente por pelo menos 60 dias. 

Por que preciso manter um volume mensurável e consistente para 
cada IP certificado? 

Só podemos monitorar efetivamente IPs que enviam um volume mensurável. Além disso, IPs 

sem volume de envio algum constituem problemas de segurança. 

IPs sem um volume mensurável serão suspensos após 30 dias e removidos do programa após 

60 dias. 

Envio para um único provedor de e-mail 

Por que não posso enviar de um único IP certificado para um único 
provedor de e-mail? 

Remetentes certificados não podem segmentar tráfego, por provedor de e-mail, de um único IP 

certificado. Como esse comportamento é frequentemente utilizado por remetentes para evitar 

ou ocultar dados de reputação ou medições de programa, ele só é permitido em circunstâncias 

especiais e somente mediante aprovação por escrito. 

Remetentes que utilizam essas táticas ou outras similares podem ter seu endereço IP 

suspenso ou sua conta removida do programa. 

Envio de e-mail de terceiros 

O que é e-mail de terceiros? 

E-mails de terceiros são e-mails referentes a domínios ou conteúdos de uma outra empresa. 

As empresas costumam enviar esse tipo de e-mail quando têm algum relacionamento 

comercial com uma outra empresa ou por serem um ESP ou uma agência que envia e-mail em 

nome de seus clientes. 

Por que não posso enviar e-mail de terceiros? 

O envio de e-mail em nome de terceiros introduz possíveis questões de segurança, higiene da 

lista, divulgação, consentimento e mais. 

Mensagens de terceiros enviadas pelos domínios do cliente podem confundir os destinatários e 

levá-los a marcar o e-mail como spam — o que afeta negativamente as métricas de 

desempenho. 

Além disso, terceiros não são cobertos por nosso contrato. 
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Nos certificamos uma entidade (a empresa controladora à qual pertence o programa de e-mail) 

por inscrição. 

Como esses terceiros não se inscreveram e não foram aceitos na Certificação, eles não podem 

se beneficiar do serviço. 

Há alguma exceção à regra de envio em nome de terceiros? 

Sob algumas circunstâncias, remetentes certificados podem incluir conteúdo de terceiros, mas 

somente se a linha de assunto do e-mail e os domínios de “Friendly From” e “Mail From” 

citarem você, o remetente certificado — e se o seu conteúdo for mais predominante que o 

deles. 

Modelos de negócios certificáveis 

O que é um modelo de negócios certificável? 

Os remetentes certificados precisam ser parte de uma empresa que tenha um modelo de 

negócios certificável. Isso inclui empreendimentos que não enviem conteúdo de terceiros ou 

atuem em nome dos clientes. 

O que é um modelo de negócios não certificável? 

Modelos de negócios não certificáveis incluem empresas que enviam: 

 Mensagens em nome de clientes (como ESPs, empresas de hospedagem ou agências) 

 E-mail corporativo 

 E-mail de um IP compartilhado 

 Conteúdo de terceiros 

 

Por que esses modelos de negócios não são certificáveis? 

Não podemos certificar ESPs, empresas de hospedagem ou agências porque eles enviam 

mensagens de terceiros. Remetentes certificados precisam possuir programas de e-mail 

próprios e ter a capacidade de fazer alterações nos mesmos. Além disso, os remetentes 

certificados são auditados e aceitos com base na empresa em questão. 

Não podemos certificar o e-mail corporativo porque ele permite demasiados pontos de entrada 

em potencial e, portanto, constitui risco em termos de segurança, consentimento e 

mensurabilidade. 

Para saber por que o envio de conteúdo de terceiros e o uso de IPs compartilhados não são 

permitidos, consulte as seções Envio de e-mail de terceiros e Endereço IP dedicado. 
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Há alguma exceção à regra do modelo de negócios certificável? 

Os remetentes certificados podem ter clientes com contas, como uma entidade de mídia social 

que envia mensagens entre seus participantes. 

Negócios estabelecidos e registrados legalmente 

O que é um negócio estabelecido e registrado legalmente? 

Negócios estabelecidos e registrados legalmente são empresas consolidadas e seguras. Os 

programas de envio de e-mail de remetentes certificados devem pertencer a esse tipo de 

negócio. 

Para provar isso, os negócios de remetente certificado precisam: 

 Ser registrados legalmente 

 Ter um endereço físico 

 Ter funcionado por, no mínimo, um ano 

 Estar sujeitos a verificações por uma terceira parte, como [seuestado].gov ou 

WhoIS.com 

 
Além disso, as entidades empresariais certificadas (empresas controladoras das marcas) 

também precisam ser legalmente registradas e estar funcionando há, no mínimo, seis meses. 

Por que preciso ter um negócio estabelecido e registrado 
legalmente? 

Empresas, marcas e programas de e-mail, inevitavelmente, passam por muitas mudanças em 

seus primeiros meses. 

Para que os analistas da Certificação possam julgar com confiança a inscrição do remetente, 

seu negócio, sua marca e seu programa de envio de e-mail precisam estar registrados 

legalmente e estabelecidos por um período de tempo mínimo, conforme mencionado 

anteriormente. 

E se meu negócio ou programa de e-mail passar por uma mudança 
significativa? 

Caso o seu negócio passe por uma mudança significativa (como uma aquisição) ou você 

comece a enviar categorias novas ou diferentes de e-mail de IPs certificados, é necessário 

notificar a Return Path com antecedência. 

Para fazer isso, envie um e-mail para certification@returnpath.com. 
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Transparência e responsabilidade 

Seja quem você afirma ser, faça o que você diz que vai fazer e se responsabilize pelas 

mensagens que enviar, mantendo-se facilmente contatável. 

Representação autêntica e exata 

Por que preciso me representar com autenticidade e exatidão? 

Nós, juntamente com nossos parceiros de dados, esperamos que os remetentes certificados 

sejam facilmente contatáveis e que tenham o orgulho de se responsabilizar pelas mensagens 

que enviam. Se o conteúdo dos seus e-mails — incluindo linhas de assunto, cabeçalhos e 

informações de contato — for oculto, enganoso ou equivocado, você passará a impressão de 

não querer assumir a autoria ou sua responsabilidade. 

Além disso, oferecer linhas de assunto, cabeçalhos e informações de contato claras e precisas: 

 Ajuda a manter baixa a sua taxa de reclamações porque os assinantes sabem quem 

está lhes enviando mensagens 

 Aumenta a confiança dos assinantes porque eles podem contatá-lo facilmente em caso 

de dúvidas 

Como posso me representar com autenticidade e exatidão como 
remetente? 

Para se representar com autenticidade e exatidão como remetente: 

 Inclua um endereço de correspondência físico válido em todas as mensagens 

comerciais e promocionais (exigência da CAN-SPAM) 

 Certifique-se de que as linhas de assunto informem aos usuários o que o e-mail 

realmente contém 

 Identifique-se ou à sua empresa nos domínios de cabeçalho Return-Path, From e 

Friendly-From 

 Assegure que todo o conteúdo, incluindo links e logotipos, representem a sua empresa 

 Tenha uma política de privacidade atualizada, precisa e de acordo com todas as leis 

 Tenha um registro WhoIS atualizado e preciso 

Política de privacidade 

O que é uma política de privacidade? 

Uma política de privacidade dá aos usuários informações sobre o programa de e-mail da sua 

empresa, incluindo o que você faz com os endereços de e-mail deles. 

http://whois.net/
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Veja aqui um exemplo de uma boa política de privacidade. 

Por que preciso de uma política de privacidade? 

Dizer aos usuários o que você fará com seus e-mails por meio de uma política de privacidade 

de fácil acesso e entendimento é uma maneira de construir uma relação de confiança com eles 

e melhorar sua experiência como clientes. Além disso, você também se manterá em 

conformidade com leis de e-mail, como a CAN-SPAM. 

Quais requisitos preciso conhecer para criar ou atualizar minha 
política de privacidade?  

O programa de Certificação, juntamente com as leis que regulam os e-mails comerciais, 

exigem que a sua política de privacidade: 

 Inclua um link com instruções claras para descadastramento dos seus e-mails e dos 

e-mails de qualquer dos seus parceiros de envio (CAN-SPAM) 

 Inclua endereços postais da sua empresa e de quaisquer empresas parceiras 

(CAN-SPAM) 

 Seja vinculada desde cada ponto de coleta, incluindo a página inicial do seu site 

(CalOPPA) 

 Comunique aos usuários quais informações são coletadas e como estas podem ser 

compartilhadas (CalOPPA) 

 

Registro WhoIS 

O que é um registro WhoIS? 

O WhoIS é um serviço de diretório de Internet que contém informações sobre um nome de 

domínio ou endereço IP, como endereços postais, telefones e mais. 

Os remetentes precisam ter registros WhoIS configurados corretamente, ter informações de 

contato precisas e não esconder domínios por trás de serviços de privacidade. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/can-spam-rule
http://whois.net/
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Exemplos de registros WhoIs 

 

Por que preciso de um registro WhoIS completo? 

Os remetentes certificados devem ser facilmente contatáveis e ter o orgulho de se 

responsabilizar pelas mensagens que enviam. Se as suas informações de contato forem 

ausentes, ocultas ou privadas, você dará a impressão de estar fugindo à responsabilidade pelo 

seu programa de envio de e-mail. 

Quais são os requisitos para o meu registro WhoIS? 

Os remetentes certificados precisam ter um registro WhoIS que: 

 Esteja atualizado 

 Tenha informações corretas de todos os domínios (associados a IPs certificados) que 

apareçam no cabeçalho ou no texto de corpo 

 Tenha informações corretas de todos os domínios (associados a IPs certificados) 

utilizados para inscrição do assinante, preferências e sites de descadastramento 

Exemplo de registro completo WhoIs  Exemplo de registro incompleto WhoIs 
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 Contenha a sua razão social 

 Liste pelo menos um método de contato 

 Contenha um endereço postal que não seja uma caixa postal 

 Não contenha um domínio por proxy 

 Não liste um serviço de privacidade 

 

Conformidade jurídica 

O que é CAN-SPAM? 

CAN-SPAM significa Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act 

(Lei de controle do avanço da pornografia e do marketing não solicitados). Ela determina regras 

para o e-mail comercial, o qual define como “qualquer mensagem de correio eletrônico cuja 

principal finalidade seja a publicidade comercial ou promoção de um produto ou serviço 

comercial”. Essa lei estabeleceu os primeiros padrões nacionais para o envio de e-mail 

comercial, sendo imposta pela Federal Trade Commission (FTC). 

A maioria das determinações da CAN-SPAM aplica-se apenas aos e-mails comerciais, 

diferentemente dos e-mails transacionais. 

O que preciso saber sobre conformidade com CAN-SPAM? 

Nos Estados Unidos, os remetentes de e-mail comercial devem estar em conformidade com a 

lei CAN-SPAM; caso contrário, estão sujeitos a penalidades severas. 

Veja a seguir alguns dos principais requisitos da CAN-SPAM quanto aos e-mails comerciais: 

 Incluir em todos os e-mails um mecanismo visível e funcional de descadastramento 

 Incluir o cabeçalho de descadastramento de lista, conforme especificado sob a 

RFC 2368 

 Atender solicitações de descadastramento no prazo de dez dias 

 Não vender, compartilhar ou arrendar os endereços dos clientes que optarem pelo 

descadastramento 

 Quanto à funcionalidade de descadastramento, seguir todos os padrões CAN-SPAM 

dos Estados Unidos 

 
Veja a seguir os principais requisitos da CAN-SPAM quanto a e-mails comerciais e 

transacionais: 

 Não incluir informações de cabeçalho falsas ou enganosas 

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/can-spam-rule
http://www.ietf.org/rfc/rfc2368.txt
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Exemplos de cabeçalhos aceitáveis e enganosos 

 

Qual é a diferença entre um e-mail comercial e um e-mail 
transacional? 

Mensagens comerciais vendem ou promovem alguma coisa ou solicitam informações. As 

mensagens transacionais são comunicações sobre transações em andamento, fornecimento de 

bens ou serviços previamente acordados ou notificações ao destinatário sobre uma mudança 

em sua conta. 

Os e-mails transacionais podem incluir conteúdo comercial e ainda manter seu status 

transacional sob a lei CAN-SPAM se o conteúdo transacional aparecer antes do conteúdo 

comercial e a linha de assunto refletir apenas o caráter transacional do e-mail. 

Existem outras leis que regulam o e-mail? 

A maioria dos estados e países têm leis diferentes para regulação do e-mail. Seguem alguns 

dos requisitos dos quais você deve estar ciente: 

 CalOPPA (Califórnia, EUA): Entre outros requisitos, a CalOPPA exige que os 

remetentes postem uma política de privacidade fácil de localizar no site da empresa. 

A política de privacidade deve dizer aos consumidores quais informações são coletadas 

pelo site e o que é feito com essas informações. 

 Georgia SLAM SPAM E-Mail Act (Geórgia, EUA): Entre outras determinações, a GA 

SLAM SPAM exige que as informações de roteamento e do cabeçalho do remetente 

Exemplo de um cabeçalho aceitável Exemplo de um cabeçalho enganoso 
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sejam verdadeiras e precisas. Para saber mais sobre cabeçalhos verdadeiros e 

precisos, clique aqui. 

 CASL (Canadá): Entre outros requisitos, a CASL exige que os remetentes ofereçam 

uma forma explícita de adesão por parte do assinante, a menos que este tenha um 

relacionamento prévio com a empresa. 

 DPEC (Europa): Entre outras determinações, a Directive on Privacy and Electronic 

Communications (Diretiva sobre privacidade e comunicações eletrônicas) também exige 

que os remetentes ofereçam uma forma explícita de adesão por parte do assinante, a 

menos que este tenha um relacionamento prévio com a empresa. 

Para obter uma lista completa das leis dos Estados Unidos para regulação do e-mail, clique 

aqui. Para obter uma lista completa das leis que regulam o e-mail mundialmente, clique aqui. 

Contas de função 

O que são contas de função? 

Contas de função, como postmaster@ e abuse@, são endereços de e-mail que clientes, 

provedores de e-mail e outros podem utilizar para lhe fazer perguntas, informar abusos ou 

enviar notificações. Os endereços padrão da Internet para essas contas são 

postmaster@[seudomínio] e abuse@[seudomínio]. 

Essas contas devem ser monitoradas pelos administradores de e-mail da sua empresa, os 

quais devem responder rapidamente e corrigir quaisquer problemas. 

Todos os domínios de envio mencionados nos e-mails enviados por endereços IP certificados 

pela Return Path devem ter contas de função. 

Por que preciso de contas de função para todos os domínios que 
aparecem nos cabeçalhos de minhas mensagens?  

Contas de função estão entre os métodos padrão da Internet mais importantes utilizados por 

nossos parceiros provedores de e-mail para fazer perguntas, informar abusos ou enviar 

notificações para remetentes certificados. Para facilitar as comunicações com nossos 

provedores de e-mail, os remetentes certificados precisam ter contas de função. 

Qual é a melhor maneira de criar e gerenciar contas de função? 

Seguem algumas sugestões sobre as melhores maneiras de criar e gerenciar as suas contas 

de função: 

 Responder a consultas ou reclamações no prazo de 24 a 48 horas 

 Não configurar essas contas com proteção antivírus, antispam ou qualquer outro 

software que possa bloquear mensagens 

http://www.ncsl.org/issues-research/telecom/state-spam-laws.aspx
http://www.ncsl.org/issues-research/telecom/state-spam-laws.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Email_spam_legislation_by_country
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 Postar esses endereços no seu registro WhoIS 

 
Para mais informações sobre contas de função e sua finalidade, clique aqui. 

Autenticação 
Tecnologias de autenticação (como DKIM, SPF e DMARC) permitem que os provedores de e-

mail confirmem a sua identidade de envio. Sem autenticação, a possibilidade de você ser 

filtrado ou bloqueado aumenta muito. Os remetentes certificados precisam ter um SPF 

estabelecido para seus IPs certificados. 

SPF 

O que é um registro SPF? 

Sender Policy Framework (SPF) é um protocolo de autenticação que vincula domínios de envio 

a IPs de envio. Isso ajuda os computadores a reconhecer a diferença entre e-mails forjados e 

legítimos. Utilizado em conjunto com DKIM (não exigido para Certificação) e DMARC (também 

não exigido), o SPF desempenha um papel importante no combate à fraude. 

Por que preciso de um registro SPF? 

O SPF proporciona a capacidade de confirmar melhor que o seu e-mail é legítimo. Como a 

maioria dos principais provedores verifica o SPF nativamente ou através de serviços de 

terceiros, as suas mensagens legítimas podem ser consideradas fraudulentas se você não 

autenticá-las com SPF e outros protocolos. 

Para estar em conformidade com os padrões da Certificação, é preciso publicar um registro 

SPF para todos os domínios de envio que enviam e-mails de IPs certificados. 

Como configurar um registro SPF para meus IPs certificados? 

Veja a seguir como configurar um registro SPF: 

1. Determine quais são os domínios e endereços IP dos quais você envia. 

2. Gere um registro SPF utilizando uma ferramenta como o assistente SPF Wizard. Para 

manter conformidade com os padrões, não use as diretivas PTR, ?all ou +all. 

3. Copie o registro SPF do assistente e publique-o no seu DNS como um registro TXT. 

4. Verifique a validade do seu registro utilizando uma ferramenta como a Kitterman. 

 

Transparência 

Proporcione aos seus assinantes um entendimento claro de como você utilizará seus 

endereços de e-mail. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2142.txt
http://dkim.org/
http://www.openspf.org/
http://www.dmarc.org/
http://www.spfwizard.net/
http://www.kitterman.com/spf/validate.html
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Divulgação clara e explícita 

O que é uma divulgação clara e explícita? 

Divulgação clara e explícita é o ato de informar às pessoas (que estão prestes a se inscrever 

para receber os seus e-mails) que tipo de mensagens elas vão receber de você, como você 

obteve os e-mails delas e como esses e-mails e/ou informações pessoais serão utilizados. 

Por que preciso oferecer uma divulgação clara e explícita? 

Se os usuários souberem que tipo de e-mail irão receber, como você obteve seus e-mails e 

como seus e-mails e/ou informações pessoais serão utilizados, eles terão uma experiência 

melhor com o seu programa de e-mail e estarão menos propensos a reclamar dos seus e-

mails. Isso, por sua vez, afeta positivamente a sua reputação de envio — e a reputação da sua 

marca. 

Além disso, a CalOPPA e outras leis que regulam o e-mail exigem uma divulgação clara e 

explícita. 

Como oferecer uma divulgação clara e explícita? 

No ponto de coleta, informe aos usuários (em linguagem clara e coloquial): 

 Que tipo de e-mail comercial ou promocional eles receberão de você 

 Por que os endereços de e-mail deles estão sendo coletados 

 Como você irá compartilhar ou arrendar seus endereços de e-mail e/ou informações 

pessoais 

 Quaisquer consequências do compartilhamento ou arrendamento de seus endereços de 

e-mail e/ou informações pessoais 

 Se você obteve seus endereços de e-mail através de um relacionamento com o dono de 

uma outra lista 

 O mesmo que você os informou na política de privacidade (isso não é exigido, mas é 

uma prática recomendada) 

 

  

http://centerforplainlanguage.org/about-plain-language/guidelines-for-creating-plain-language-materials/
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Exemplos de notificações de publicidade aceitáveis e inaceitáveis 

 

Consentimento 

Envie para assinantes que queiram as suas mensagens — e deixe de fora as pessoas que não 

quiserem mais receber as suas mensagens. 

Adesão 

O que é adesão ou consentimento? 

Remetentes certificados só enviam e-mails para pessoas que desejam recebê-los. Para se 

certificar de que está fazendo isso: 

 Só colete assinantes que tenham aderido ao recebimento por meio de formas aceitáveis 

de consentimento 

 Informe aos usuários o que eles receberão de você e o que você fará com seus 

endereços de e-mail através de uma política de privacidade e uma declaração de 

divulgação clara e explícita 

 Quando da solicitação, tenha meios de provar que há consentimento, incluindo a data, a 

hora, o endereço IP de origem e o local (por exemplo, um URL) de onde você coletou o 

endereço 

 

O que significa aderir? 

Aderir é, simplesmente, optar por ser parte de algo. Se um usuário opta por estar em uma lista 

de e-mails, ele escolhe ser parte dessa lista. 

Exemplo de mensagem de e-mail com comunicação 
aceitável sobre o fato de que se trata de publicidade 

Exemplo de mensagem de e-mail com notificação 
inaceitável de que se trata de publicidade 
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Por que preciso permitir que os usuários façam a adesão? 

Profissionais bem-sucedidos de Email Marketing obtêm permissão para enviar e-mails para 

seus assinantes e possíveis consumidores. Quando os assinantes não estão esperando os 

seus e-mails, as reclamações aumentam, as taxas de resposta sofrem e as taxas de 

entregabilidade caem. 

Além disso, embora a CAN-SPAM permita que os remetentes enviem e-mail legalmente para 

destinatários que não fizeram a adesão, outros regulamentos não permitem isso. Certifique-se 

de enviar e-mail legalmente permitindo que os usuários façam a adesão. 

Quais são as formas aceitáveis de adesão ou consentimento? 

Veja a seguir uma lista das quatro formas aceitáveis de consentimento. Em cada uma dessas 

situações, os remetentes precisam afirmar claramente que os e-mails enviados serão 

comerciais e oferecer mecanismos de descadastramento. 

Formas aceitáveis de consentimento: 

 Adesão confirmada: nessa situação, os assinantes seguem uma única etapa para 

confirmar sua assinatura, como marcar uma caixa de seleção. 

 Adesão dupla: nessa situação, o destinatário recebe um e-mail de confirmação ao fazer 

a adesão. Isso ajuda você a se certificar de que todos em sua lista desejam receber o 

seu e-mail (não se inscreveram acidentalmente, não se sentiram pressionados a se 

inscrever e não mudaram de ideia). Essa ação ajuda a reduzir a possibilidade de que 

alguém esteja na sua lista sem desejar. 

 Adesão pré-selecionada: nessa situação, você seleciona previamente os usuários que 

irão receber os seus e-mails promocionais marcando uma caixa que indica isso 

claramente. Ao deixar a caixa de seleção marcada, os usuários manifestam seu 

consentimento em receber o seu e-mail. Essa opção não é à prova de falha, pois nem 

todos os usuários notam a caixa de seleção. Essa prática não é permitida no cadastro 

compartilhado. 

 Adesão pré-selecionada com verificação: essa prática envia um e-mail de confirmação 

para quaisquer destinatários que não tenham alterado a caixa de seleção de adesão 

pré-selecionada. Essa ação ajuda a reduzir a possibilidade de que alguém esteja na sua 

lista sem desejar. 

 Cadastro compartilhado: essa prática dá aos usuários a opção de se inscrever e 

receber mensagens de terceiros. O cadastro compartilhado só é aceitável quando há 

formas aceitáveis de consentimento e divulgação em vigor e quando o assinante só 

está inscrito em uma lista. Use o cadastro compartilhado com cautela, pois ele pode ser 

confuso para destinatários que não lembrem de ter deixado as caixas de seleção 

marcadas e que, portanto, tenham se cadastrado acidentalmente para receber e-mails 

inesperados.  

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/can-spam-rule
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Muito embora essas formas de consentimento sejam aceitáveis, os assinantes ainda podem 

reclamar se optarem acidentalmente por receber e-mails indesejados. Sempre se certifique de 

que os assinantes estejam plenamente cientes de todos os e-mails comerciais que irão receber 

— e quem os enviará. 

Quais são as formas inaceitáveis de coletar e-mails? 

Os remetentes certificados só devem enviar mensagens para usuários que tenham optado por 

recebê-las. Algumas maneiras inaceitáveis de coletar e-mails são: 

 Arrendar, garimpar ou comprar listas: Essas formas de coleta de e-mails não 

envolvem a obtenção de consentimento ativo por parte dos destinatários e, portanto, 

não são permitidas. 

 Cadastro compartilhado: Essa prática somente é inaceitável se o remetente utilizar 

uma única caixa de seleção para inscrever usuários em várias listas de e-mails de 

terceiros. Os destinatários devem poder aderir a uma lista de cada vez, bem como 

gerenciar todas as partes das quais desejam receber e-mails. 

 

Encaminhamento para um amigo (FTAF) 
Também conhecidos como comunicação enviada por usuários, os e-mails FTAF (Forward-to-a-

Friend) são aqueles encaminhados de um assinante de sua lista para um contato que não 

consta em sua lista. 

O que preciso saber sobre consentimento em e-mails FTAF? 

As mensagens FTAF precisam seguir as mesmas regras que as mensagens de e-mail comuns 

— e algumas mais — por terem sido enviadas sem o consentimento do destinatário. 

Em se tratando de mensagens FTAF, certifique-se de estar em conformidade com as formas 

aceitáveis de consentimento — bem como com as seguintes regras de adesão: 

 Se um destinatário de um e-mail FTAF não responder, você só poderá enviar uma 

mensagem seguinte — e mais nenhuma 

 Embora você possa colocar o nome do amigo na linha De do e-mail FTAF, os domínios 

Return-Path e Mail From devem ser os seus próprios 

 Para e-mails FTAF, você precisa oferecer aos usuários a possibilidade de 

descadastramento global 

 

Descadastrar 
Um mecanismo de descadastramento é simplesmente uma maneira dos usuários optarem por 

não receber os seus e-mails. Pode ser um link para um site, uma resposta a um e-mail ou um 

telefonema. 
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Por que preciso de um mecanismo de descadastramento? 

Para estar em conformidade com a CAN-SPAM, todo e-mail promocional ou comercial precisa 

ter uma funcionalidade de descadastramento. Esta também deve ser clara, simples e de fácil 

uso. Cada e-mail individual que viole a lei CAN-SPAM está sujeito a penalidades de até 

US$ 16.000. 

Além disso, se você criar dificuldades para as pessoas se descadastrarem do seu e-mail, 

a única alternativa delas será clicar em “É spam”. 

O que preciso saber sobre mecanismos de descadastramento? 

Para remetentes certificados, todos os mecanismos de descadastramento precisam: 

 Ser fáceis de usar: 

o Certifique-se de que o seu mecanismo de descadastramento seja fácil de localizar 
o Certifique-se de que seja fácil para os usuários entender como descadastrar 
o Não exija que os usuários efetuem login em suas contas para realizar o 

descadastramento 

 

 Ser rápidos: 

o Responda às solicitações em três dias 
o Resolva as solicitações no prazo de dez dias 

 

 Persistente: 

o Se um usuário optar por não receber mais suas mensagens, não envie para ele 
e-mails comerciais ou promocionais 

o Se um usuário optar por não receber mais suas mensagens, não venda, compartilhe 
ou arrende seus endereços ou informações 

 

 Ter duração indefinida: 

o Mantenha o link de descadastramento ativo por pelo menos 60 dias após o envio da 
mensagem comercial 

o Não contate os usuários e não os adicione de volta à lista de e-mails, a menos que 
eles façam uma nova adesão 

 

 Ser definitivos: 

o Permita que os destinatários de mensagens iniciadas por outros usuários façam um 
descadastramento global ou opte por não mais receber qualquer e-mail seu 

 

 Ser flexíveis: 

o Permita que os usuários se descadastrem por meio de métodos alternativos, como 
telefones, correio postal e contas de e-mail que normalmente não lidam com 
solicitações de descadastramento 
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 Em conformidade com a CAN-SPAM (a partir das ações listadas acima, as listas abaixo 

são necessárias para fins de conformidade com a CAN-SPAM): 

o Atenda as solicitações de descadastramento no prazo de dez dias 
o Não obrigue o destinatário a seguir quaisquer etapas além de enviar uma resposta 

por e-mail ou visitar uma única página em um site 
o Certifique-se de que todos os e-mails iniciados por outros usuários ofereçam a 

capacidade de descadastramento de todos os envios posteriores 
 

Segurança 

Adote medidas adequadas e específicas do setor para manter o seu banco de dados e seus 

sistemas seguros, de modo a proteger sua infraestrutura e seus assinantes. 

Sistemas seguros 

Por que preciso de um sistema seguro? 

Um sistema seguro impede que malware — por exemplo, vírus, worms, spyware, adware, 

cavalos de Troia, DNS recursivo, etc. — infiltre a sua infraestrutura e evita proxies e 

retransmissões abertas que permitam o envio de conteúdo não autorizado pelos seus IPs 

certificados. 

Como manter um sistema seguro? 

Para estar em conformidade com os requisitos de segurança de sistemas, os remetentes 

certificados precisam: 

 Não ter retransmissões abertas ou proxies abertos 

 Ter um registro rDNS válido 

 Ter um registro DNS totalmente qualificado (FQDN) 

 Ter nomes de servidores HELO consistentes 

 Ter um registro DNS totalmente qualificado com um DN totalmente qualificado 

 Manter grupos de IPs com, no máximo, três blocos de rede separados 

 Ter um registro SPF 

 
O que é uma retransmissão aberta? 

Uma retransmissão aberta é um servidor SMTP configurado de maneira que qualquer um 

possa enviar mensagens por ele. 
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Por que não posso ter uma retransmissão aberta? 

Se você tiver uma retransmissão aberta, remetentes de spam poderão utilizá-lo para enviar 

mensagens e, como resultado, você pode acabar incluído em uma blacklist. 

Como evitar retransmissões abertas? 

Configure o seu servidor SMTP de maneira que o parâmetro de retransmissão de e-mail só 

permita o envio de mensagens de domínios ou IPs conhecidos — e só permita acesso a quem 

tenha nome de usuário e senha. 

Ocasionalmente, as retransmissões são configuradas por padrão como abertas. Verifique se 

você tem uma retransmissão aberta no DNS Goodies ou no MX Toolbox. 

O que é um proxy aberto? 

Um proxy aberto é um servidor proxy de encaminhamento que qualquer um na Internet pode 

usar. 

Por que não posso ter um proxy aberto? 

Proxies abertos não filtram, criptografam ou verificam de forma alguma qual conteúdo está 

passando pelos servidores. Devido a isso, eles podem permitir o download de malware e a 

infecção de computadores. 

Como evitar proxies abertos? 

Abra o centro de preferências do seu navegador e certifique-se de que o proxy não esteja 

configurado como aberto. 

O que é DNS reverso (rDNS)? 

rDNS é um protocolo utilizado para converter o endereço IP do servidor de envio em seu nome 

de host (host.exemplo.com). 

Durante uma busca de DNS reverso, o seu servidor SMTP verifica se o endereço IP do 

remetente coincide com o nome de domínio enviado por seu cliente SMTP no comando HELO. 

Por que preciso de um registro rDNS válido? 

Uma configuração rDNS adequada é uma melhor prática essencial e uma forma importante de 

autenticação. Além disso, ao provar que o seu IP está enviando para domínios de sua 

propriedade, um registro rDNS valorizado oferece transparência para os seus assinantes. 

O que é um registro DNS totalmente qualificado (FQDN)? 

Um registro DNS totalmente qualificado especifica tanto o nome do host local quanto o nome 

do domínio pai. 

Por exemplo, se o nome do host local fosse “host” e o nome do domínio pai fosse “dominio”, 

uma verificação de registro DNS totalmente qualificado retornaria host.dominio.com. 

http://www.dnsgoodies.com/
http://www.mxtoolbox.com/problem/smtp/smtp-open-relay
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O que é um registro rDNS válido com um nome de domínio totalmente 
qualificado? 

Registros DNS totalmente qualificados especificam tanto o nome do host local quanto o nome 

do domínio pai (host.dominio.com); portanto, quando um rDNS é realizado, o IP retorna tanto o 

nome do host quanto o nome do domínio pai. 

Por que preciso de um registro rDNS válido com um nome de domínio totalmente 
qualificado (FQDN)? 

Ao ter um registro rDNS válido com um FQDN, você prova que o seu endereço IP está 

utilizando domínios de envio de sua propriedade. 

Se você não tem um registro rDNS válido com um FQDN, remetentes de spam podem enviar e-

mail a partir dos seus servidores. Além disso, seus IPs podem constar em alguma blacklist 

porque o seu rDNS é considerado não atribuído ou dinâmico. 

O que é HELO? 

No diálogo SMTP (entre servidores de envio e de recebimento quando um e-mail está sendo 

enviado), a identidade HELO especifica o FQDN do IP de envio ou seu nome de domínio 

completo. 

Por que preciso de um nome de servidor HELO consistente que coincida com o 
rDNS do endereço IP de envio? 

A identidade HELO dos remetentes certificados precisa estar na forma de um nome de domínio 

que coincida com o rDNS do endereço IP de envio. 

Ter uma identidade HELO consistente e que coincida com o rDNS do IP de envio ajuda a 

fechar o círculo, autenticando que os servidores dos remetentes estão enviando apenas seus 

próprios e-mails. 

O que são netblocks? 

Um netblock é uma faixa de endereços IP consecutivos — por exemplo, 196.25.0.0-

196.25.255.255 ou 196.25.0.0/16. 

Salvo menção por escrito por parte da Return Path, os remetentes certificados devem ter 

grupos de IPs espalhados por não mais que três netblocks separados. 

Por que meus grupos de IPs não podem se espalhar por mais de três netblocks? 

A menos que a sua empresa tenha amplas necessidades operacionais, remetentes certificados 

não precisam de mais que um ou dois grupos de IPs. O envio a partir de um grande número de 

IPs sugere que você está tentando diluir ou evitar métricas de má reputação. Além disso, é 

mais fácil para os remetentes manter uma boa reputação de IP tendo menos endereços IP. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
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Portanto, remetentes certificados não podem ter mais que dois grupos de IPs ao serem aceitos 

no programa. Eles também não podem adicionar IPs novos a ponto de exceder esse limite 

após estarem certificados. 

Bancos de dados seguros 

O que é um banco de dados seguro? 

Um banco de dados seguro impede que outros adulterem os endereços de e-mail dos seus 

destinatários e informações pessoais relacionadas. 

Por que preciso de um banco de dados seguro? 

Sistemas de dados seguros protegem o seu programa de e-mail e os dados dos seus 

assinantes. Todo dia há manchetes sobre violações de dados. Proteger as informações dos 

seus usuários deve ser uma prioridade. 

Desempenho 

Mantenha-se dentro das métricas de conformidade da Certificação seguindo as melhores 

práticas do setor no que se refere a reclamações, usuários desconhecidos, spam traps e 

inclusão em blacklists. 

O que é um bom desempenho? 
Remetentes com bom desempenho são aqueles que se mantêm dentro dos limites 

especificados, os quais incluem métricas para: 

 Reclamações 

 Spam traps 

 Usuários desconhecidos 

 Blacklists 

 Dados de reputação do remetente (SRD) 

Esperamos que você, como remetente certificado, permaneça dentro dos limites na maior parte 

do tempo, na maioria dos seus IPs. 
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Limites de conformidade para certificação de IP 

Limites de conformidade de Microsoft SRD para IP individual 

Volume 
de SRD 

0-4 5-10 11 ou mais 

Taxa SRD limite Não há 
5 Votos  

Junk 
45% 

 

Limites de conformidade de Microsoft SRD de Grupo 

Votos Junk de 
SRD de Grupo 

0-9 10-30 31-50 51 ou mais 

Taxa Limite de 
SRD de Grupo 

Não há 75% 65% 55% 

 

Nota: Nós aplicamos o padrão de SRD de Grupo se você tem 2 ou mais IPs Certificados. 

Limites de conformidade de Reclamações, Traps e Blacklist 

Microsoft: Taxa Limite de 
Reclamações 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.2% 

Yahoo!: Taxa Limite de 
Reclamações Inbox 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.6% 

AOL: Taxa Limite de   
Reclamações Geral 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.3% 

Comcast: Taxa Limite de 
Reclamações 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.3% 

Limites de Spam Trap 
(Acumulado de 30 dias) 

3 Spam Traps Críticos 
5 Spam Traps Significativos 

Limite da Rede de Traps 1 RP 
(Acumulado de 30 dias) 

100 Spam Trap 
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Limite de Traps Cloudmark 
(Acumulado de 30 dias) 

100 Spam Trap 

Cloudmark: Taxa Limite de 
Reclamações 
(Acumulado de 30 dias) 

1.0% 

Limites de Blacklist 
(listagem atual) 

1 Listagem Crítica 
2 Listagens Significativas 

 

Observação: A Certificação só impõe esses limites de taxa de reclamação do provedor de e-mail 

quando você recebe um número mínimo determinado de reclamações.  

Veja a seguir uma lista de provedores de e-mail e o número mínimo de reclamações que você 

precisa receber para que a Certificação da Return Path imponha esses limites de taxa de 

reclamação: 

 Microsoft: 200 reclamações  

 Yahoo!: 200 reclamações 

 AOL: 100 reclamações 

 Comcast: 100 reclamações 

Por que preciso manter um bom desempenho? 
A falta de conformidade por repetidas vezes ou prolongada mostra que algumas de suas 

práticas de segurança, higiene ou aquisição de e-mail podem não estar à altura dos padrões da 

Certificação. 

Se você sai da conformidade repetidas vezes — ou fica fora da conformidade por muito tempo 

— suas práticas de envio ficam sujeitas a uma avaliação e os seus IPs podem entrar em uma 

fase probatória ou ser removidos do programa de Certificação. 

Como manter um bom desempenho? 
Para se manter em conformidade, mantenha bons padrões de desempenho monitorando 

dados, como feedback loops, ou examinando as melhores práticas de e-mail indicadas pelo 

seu gerente de conta, encontradas na central de ajuda ou em returnpath.com. 

Além disso, para obter ajuda com monitoramento do engajamento, processamento de 

devoluções, supressão de listas e segmentação de tráfego, você precisa usar um programa ou 

software de envio de e-mail em massa para e-mails comerciais. 
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Apêndice do programa de Certificação de domínio 

Este apêndice lista todos os padrões e requisitos específicos da Certificação de domínio. Para 

se qualificarem para a Certificação de domínio, os remetentes precisam autenticar seus 

domínios com DKIM. 

 

Além disso, os remetentes precisam cumprir com todos os padrões e requisitos relevantes da 
Certificação, descritos nas páginas de 1 a 25. Eles também precisam se manter dentro dos 
limites das métricas de conformidade da Certificação de domínio, indicados abaixo. 

Autenticação 

O que é autenticação DKIM? 

DomainKeys Identified Mail (DKIM) é um protocolo que permite a uma organização transmitir 

uma mensagem de maneira a permitir que os provedores de e-mail verifiquem quem é o 

remetente, por meio de autenticação criptográfica. Se uma mensagem foi assinada com DKIM, 

os provedores de e-mail que validarem com êxito a assinatura poderão utilizar informações 

sobre o signatário como parte de um programa para limitar spam, spoofing e phishing, embora 

o DKIM não instrua aos provedores de e-mail a tomar providências específicas.  

Dependendo da implementação, o DKIM também pode ajudar a assegurar que a mensagem 

não foi modificada ou adulterada quando em trânsito, possibilitando à Certificação da Return 

Path associar volume e reclamações ao domínio correto. 

Por que preciso enviar de um domínio utilizando autenticação DKIM? 

Os provedores de e-mail determinam a reputação de envio com base no tráfego do domínio ou 

endereço IP. Só é possível controlar a sua reputação e o seu status no programa de Certificação 

de domínio enviando de domínios que sejam autenticados com DKIM. 

Caso contrário, as métricas monitoradas pelo programa de Certificação não refletirão com 

precisão a reputação de envio da sua empresa. Portanto, você não deve compartilhar tráfego 

em domínios ou endereços IP certificados — nem mesmo com organizações com as quais 

você tenha algum relacionamento. 

Como configurar o DKIM para meus domínios de envio? 

1. Determine todos os domínios dos quais você envia. 

2. Instale e configure o DKIM no seu servidor de e-mail. 

Todo o e-mail enviado precisa ser assinado, ou seja, é necessário instalar um pacote 

DKIM especificamente para o seu serviço de e-mail. Para determinar se a sua 
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plataforma tem o software DKIM, você pode consultar o site DKIM.org ou verificar com o 

seu fornecedor. Se você usa um provedor de serviços de e-mail, colabore com o 

mesmo para configurar o registro DKIM. 

3. Crie um par de chaves DKIM pública e privada. 

Gere um registro DKIM utilizando uma ferramenta como o assistente DKIM Wizard da 

port25. 

Recomendações: 

 Escolha um nome de seletor que descreva o tipo de e-mail sendo enviado, como 
marketing ou newsletter. 

 Padronize seus nomes de seletor para facilitar o controle. 

 Certifique-se de que sua chave seja de 1024 bits ou mais. 
 

4. Divulgue a sua chave pública. 

Armazene a sua chave pública na parte TXT do domínio sendo autenticado. 

5. Armazene a sua chave privada. 

A sua chave privada também é gerada pelo assistente e precisa ser armazenada onde 

o seu pacote DKIM especificar. 

6. Configure o seu servidor de e-mail. 

7. Teste o sistema. 

Envie um e-mail do seu servidor de e-mail para checkmyauth@auth.returnpath.net. 

Você receberá um e-mail indicando se o DKIM foi aprovado ou reprovado, bem como 

um aviso caso a sua chave não seja suficientemente forte. 

  

http://dkim.org/deploy/index.html
https://www.port25.com/support/domainkeysdkim-wizard/
https://www.port25.com/support/domainkeysdkim-wizard/
mailto:checkmyauth@auth.returnpath.net
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Desempenho 

Limites de conformidade para certificação de domínio 

Esperamos que você, como remetente certificado, permaneça dentro dos limites na maior parte 

do tempo, na maioria dos seus domínios. 

Limite de Conformidade de Microsoft SRD 

Microsoft: Taxa Limite de SRD 
(Média de 30 dias) 

50% com 5 votos Junk 

 

Limites de conformidade de Reclamações, Traps e Blacklist 

Microsoft: Taxa Limite de 
Reclamações 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.4% 

Comcast: Taxa Limite de 
Reclamações 
(Média de 30 dias) 

Todo o volume enviado 
0.3% 

Limites de Spam Traps 
(Acumulado de 30 dias) 

3 Spam Traps Críticos 
5 Spam Traps Significativos 

Limites de Blacklist 
(listagem atual) 

1 Listagem Crítica 
2 Listagens Significativas 

 

Dados de reputação do remetente da Microsoft (SRD) para Certificação por 
Domínio 

A taxa SRD para domínios certificados é calculada pela seguinte fórmula com base em todos 

os seus IPs: 

Taxa SRD da Microsoft = soma dos votos de lixo / soma de todos os votos 

Todos os domínios do seu programa serão suspensos se a taxa SRD for 50% ou mais E se 

você tiver cinco votos de lixo ou mais.  


