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O que você precisa saber
sobre o envio de e-mails frios
antes de começar.
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Seus potenciais clientes estão sendo 
constantemente bombardeados por e-mails 
frios que, muitas vezes, partem de seus 
concorrentes diretos. Se você quiser se 
destacar na caixa de entrada e receber um 
retorno positivo, precisará fazer um esforço 
real e investigar além da superfície. 
 
Assim como na propaganda tradicional, é 
importante que seus e-mails frios chamem a 
atenção e motivem uma ação. Afinal, ninguém 
gosta de receber e-mail chatos que vendam 
produtos e serviços de forma genérica.

Estamos aqui para te ajudar com cada etapa, 
desde como escrever um e-mail que salte 
aos olhos de seu cliente ideal até como ter 
certeza de que ele chegará à pessoa certa. 
Nós vamos te mostrar ainda como dar 
um toque especial que fará com que seus 
clientes em potencial encham sua caixa  
de entrada com respostas.

Se a ideia de criar uma 
campanha de e-mail atraente 
parece um pouco perturbadora, 
não precisa entrar em pânico! 

Qualquer pessoa que tenha 
uma caixa de entrada de e-mail 
sabe que, quando se trata de 
vendas, a divulgação a frio 
é uma das técnicas mais 
populares atualmente.



 O CÓDIGO DA PROSPECÇÃO POR EMAIL

5

5

O que são exatamente  
os e-mails frios?
ANTES DE SEGUIRMOS COM O ASSUNTO DOS E-MAILS FRIOS, É 
IMPORTANTE QUE NOSSAS DEFINIÇÕES ESTEJAM ALINHADAS. 

Um alerta! Não confunda 
e-mail frio com Spam.

Quando falamos sobre e-mails frios, 
estamos falando sobre estabelecer um 
primeiro contato com pessoas totalmente 
estranhas, mas que são consumidores em 
potencial, e com quem nunca trocamos 
nenhuma palavra. 

Os e-mails do tipo spam normalmente 
sugerem uma ideia errada quanto ao seu 
conteúdo e são distribuídos em grande 
escala sem qualquer tipo de personalização. 
Eles não são segmentados e querem levar o 
destinatário a abrir ou responder 
à mensagem. 

Um plano de alcance de sucesso irá lançar 
mão de e-mails frios personalizados que 
estabelecerão contato com potenciais 
consumidores que você nunca encontrou. 

Usando um tom profissional e amigável e 
escolhendo palavras de maneira assertiva, 
o e-mail frio correto carregará todo 
o potencial para  atrair a atenção dos 
clientes e estabelecer as bases para uma 
relação com o cliente no pós-venda. 
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Ela é uma das ferramentas mais eficientes 
na geração de leads e, se bem utilizada, 

tem acapacidade de trazer para você leads 
positivos com um esforço mínimo.

É melhor ainda saber que, quando os 
leads gerados pelo e-mail frio responde 

positivamente à sua campanha, sua taxa 
de conversão é mais alta do que os leads 

obtidos a partir de outras fontes. 

Essa projeção fria e, o ame ou 
odeie, tem seu propósito.
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Por que e-mails frios são 
perfeitos para você?
OS E-MAILS FRIOS GANHARAM UMA FAMA RUIM POR CAUSA DE SEU EXCESSO 
NAS CAIXAS DE ENTRADA E POR ABORRECEREM OS CONSUMIDORES.

A resposta é simples: Leads!

Quando usados da maneira correta, os e-mails frios se tornam um dos 
caminhos para eficientes no processo de geração de leads e busca 
por novos clientes.

O motivo que atribuiu a má reputação a esse tipo de mensagem está no 
fato de serem comumente mal pensados e mal-executados, sem ideia ou 
planejamento.  

Muitas pessoas consideram os e-mail frios como uma mera propaganda para 
seus negócios. Isso seria ótimo se estivéssemos em 2005, mas, nos tempos 
atuais, todos anunciam e consomem isso com numa proporção elevada.

Não é possível apenas listar seus serviços e esperar que seus destinatários 
te deem um retorno com suas necessidades e te peçam para 
aceitar seu dinheiro. 

O que você precisa fazer é empenhar um trabalho real na criação da 
mensagem e certificar-se que ela poderá agradar quem a receber.

1

2

3

4

5
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Uma e-mail atraente é aquele que é personalizado nos mínimos detalhes. Este tipo de 
cuidado e esforço pode te fazer ter uma significativa taxa de retorno de 50% ou mais. 

E-mails frios são uma excelente forma de sua marca ser vista. E-mails regulares e 
consistentes aumentam a probabilidade de sua empresa ou marca ser lembrada.

Como um ponto positivo, e-mails frios podem te ajudar a fazer networking. Por mais que 
a velocidade possa parecer ser lenta, esta estratégia permite estabelecer contatos fortes se 
você estiver disposto a oferecer a seus destinatários informações relevantes. 

Você pode criar um grupo de consumidores leais a partir de e-mails frios regulares. Os e-mails 
frios são uma forma de manter contato com seus clientes em potencial e podem abrir as 
portas para uma relação que evolua para e-mails quentes com consumidores recorrentes. Em 
geral, informações relevantes se traduzem em uma forma de fazer negócio com você. Você só 
precisa se certificar de não estar mandando e-mails demais, pois, se isso acontecer, você corre o 
risco de acabar sendo visto como um incômodo.

Uma vez que você criou o seu primeiro bom e-mail frio, você pode lançar mão de 
automatizações para criar sua próxima campanha sem muito esforço. Isso significa que você 
pode começar a gerar leads com um investimento mínimo, o que vai te deixar com mais 
tempo para focar em converter os contatos estabelecidos. 

Começar uma conversa com seus clientes em potencial é crucial para conversão e 
crescimento. É por isso que temos batido tanto nessa tecla: um cliente que te conhece e está 
conectado com você é mais propenso a fazer negócios.  

50% ou 
mais...
Se essa não é uma boa razão para te 
convencer, seguem abaixo outros motivos que 
te mostram porque o uso de e-mails frios é 
perfeito para você. 
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PARA ENTENDER O QUÃO EFETIVO O USO DOS E-MAILS FRIOS PODE SER, 
É PRECISO TER CLAREZA QUANTO AO OBJETIVO. 

Como usar 
e-mails frios?

Com certeza, não!

Coloque-se no lugar 
de seus clientes!

Muitas pessoas acham que os e-mails frios são uma ferramenta de 
venda. Elas estão certas: o objetivo é, até certo ponto, vender. Isso 
significa que sua mensagem precisa se parecer com uma carta de vendas?

Suas caixas de entrada são diariamente bombardeadas com mensagens 
que, em sua maioria, não lhe interessam. Um e-mail cujo assunto é 

 pode 
parecer simples, mas é impessoal e praticamente invisível em uma caixa 
de mensagens abarrotada.

“Aproveite nosso curso gratuito de prospecção outbound”

E-mails com foco em vendas são menos propensos a 
gerar leads do que aqueles que agregam valor.  
 
Seu alvo principal deve ser, em vez de apenas vender 
seu produto, começar uma conversa. A não ser que você 
esteja no varejo, uma conversa direta a partir de seu 
e-mail simplesmente não irá acontecer.  

https://lp.growthmachine.com.br/curso-outbound-gratuito/
https://lp.growthmachine.com.br/curso-outbound-gratuito/
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fornecendo valores tangíveis junto com as 
mensagens de marketing. Esta é uma forma de 

engajar o cliente em potencial. Por exemplo, 
receber um e-mail com o assunto “Aprenda a 

sobreviver na era da automação” dá a entender 
que existem informações relevantes para os 

leitores interessados neste tema. Logo, 
torna-se muito mais fácil incluir informações 

de venda a respeito de seu produto ou 
serviço sem soar agressivo. 

Uma forma 
interessante de 

cativar o leitor é 
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Para encontrar o equilíbrio, o checklist abaixo irá te ajudar 
a compor um e-mail frio eficiente e que despertará em 
seus destinatários o desejo de abrir sua mensagem.  

Mostre que existe um valor genuíno em suas informações. 

Personalize seus e-mails. Os leitores desejam ser tratados 
como pessoas, não como números.

Faça contato com a intenção de estabelecer uma conversa 
ou construir uma relação.

Certifique-se que seus destinatários gostariam de receber o 
que você está enviando. 

Seja breve, mas não deixe de lado os detalhes importantes.

Use um tom de conversa, sem palavras complicadas 
desnecessárias ou jargões.

Nunca use um texto genérico em suas mensagens. Isso é perceptível  
para o leitor e faz com que eles se sintam desvalorizados.

Finalize seu e-mail com uma pergunta cuja resposta não seja 
meramente sim ou não, mas não pressione por uma resposta.
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FELIZMENTE, VOCÊ AGORA ESTÁ CONVENCIDO DOS BENEFÍCIOS DO USO DE 
E-MAIL FRIOS E ESTÁ PRONTO PARA COMEÇAR.

Antes de começar,
verifique!

Use a lista abaixo para aumentar suas chances de 
receber a melhor taxa de retorno possível.

Usar a lista de e-mail correta é o primeiro passo para ter uma 
alta taxa de resposta.

Você não precisa  trabalhar sozinho. Ferramentas que são capazes 
de fazer o trabalho pesado por você, permitindo que você envie 
e-mails de forma automática sem que as mensagens pareçam ter 
sido enviadas dessa forma.

Invista tempo e esforço para criar uma lista de alta qualidade. 
Ferramentas como Hunter.io e Snov.io te ajudarão a encontrar 
os melhores endereços de e-mail para você.

Acompanhamento é a chave. Um acompanhamento eficiente 
te ajuda a alcançar resultados melhores e a automatizar todo o 
processo é muito mais fácil do que conduzi-lo manualmente.

Aprenda as regras do contato frio! Você não pode enviar um 
e-mail antigo para pessoas ocupadas e esperar uma resposta. 
Você precisa envolver um esforço real se quiser obter um 
resultado positivo.

Foque em negócios, não em vendas.  Quando você se empenha 
em estabelecer relações de negócio, a taxa de resposta é 
muito mais alta do que quando você se preocupa apenas em 
vender algo a alguém. Faça contatos e metade das suas vendas 
ocorrerão naturalmente. Restringir-se à questão da venda é um 
caminho para afastar seus consumidores em potencial.

http://Hunter.io 
http://Snov.io
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COM AS DICAS ANTERIORES, VOCÊ TEVE ACESSO AOS PRINCÍPIOS DE UMA BOA 
CAMPANHA DE E-MAILS FRIOS.

Um ajuste fácil.  
Templates que funcionam!

1

2

3

4

Mas quanto aos elementos que 
compõem um e-mail real? Quais 
são algumas das boas maneiras 
de fazer isso?

A lista abaixo é algo que você pode considerar como ferramentas rápidas na 
criação de um e-mail frio.

Apresente-se! E-mails frios falam de estabelecer contato com alguém sem 
afastar o outro. Apresente você mesmo e sua proposta quando estiver escrevendo. 
Isso te ajudará estabelecer um link com a mente do cliente em potencial.

Apresente sua ideia, negócio ou produto imediatamente. NÃO VENDA! O tom de 
sua mensagem precisa te mostrar como uma conexão e não enfatizar a venda de 
um produto. Seja específico e breve! 

Peça um feedback. Mesmo que muitas pessoas não respondam a sua mensagem, 
elas ficariam felizes em poder fazer isso. Essa é uma ótima forma de começar uma 
relação.

 Termine sua mensagem com um convite à ação. Se você encerrar seu e-mail com 
uma promessa ou esperança vaga, muitos não responderão. Diga ao leitor o que 
fazer (assinar/responder/alcançar) e mostre como fazer isso.
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Para perceber o que foi falado na prática, observe alguns 
templates bem trabalhados no passado.

HubSpot chama isso de um modelo 
de visita de site de repetição e este é 
um dos nossos favoritos.

Como você pode ver, o e-mail 
começa com uma introdução 
clara e o remetente é claro 
quanto às suas intenções. 

Este template funciona bem porque os 
destinatários já estão envolvidos com a empresa. 

Este é caminho para converter um lead frio 
em um e-mail frio.

Template #1:

https://br.hubspot.com/
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Este modelo de venda foi útil para o pessoal da Vertigo Tecnologia

Template #2:

Esse é um excelente exemplo 
de um e-mail capaz de deixar 

o destinatário lisonjeado.

Você cativa o leitor com um cumprimento 
amigável e direto e oferece ajuda. 
Muitos irão concordar em falar com você 
após uma mensagem como essa. Mesmo 
se isso não acontecer, você ainda terá 
somado pontos para o futuro.

https://vertigo.com.br/
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Um modelo útil e usado pela Vertigo Tecnologia

Template #3:

Esse modelo toma como 
ponto de partida questões 
que, de fato, preocupam 

os destinatários e, em 
seguida, oferece uma 

solução viável.

Além disso, ele também deixa claro que 
existe uma prova de que o remetente não 

é um novato e sabe o que está fazendo.

Outro ponto importante é que ele é específico e, de forma tranquila e clara, 
convida o outro a agir. É provável que uma mensagem como essa ganhe a 
apreciação de profissionais ocupados que não gostam de pessoas 
que considerem seu tempo como algo garantido. 

Use esses templates e veja os resultados por si mesmo. Eles 
foram testados e te ajudarão a garantir uma boa taxa de 
resposta, além de servirem como um bom pontapé inicial para o 
estabelecimento de seus próprios testes de otimização.

https://vertigo.com.br/
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02
Faça com que seus e-mails sejam 
notados, lidos e respondidos
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Muitos de nós passamos o cursor sobre 
os e-mails recebidos na parte da manhã, 
selecionamos todos eles e marcamos 
como não importante.

Então, como você pode superar esse 
bloqueio mental desenvolvido por muitas 
pessoas após anos sendo bombardeadas 
por e-mails de propaganda?

Vamos analisar o processo do e-mail 
marketing, começando pela primeira e 
principal regra: seus e-mails estão 
chegando à audiência certa?

ALERTA DE SPOILER: SEUS E-MAILS NÃO 
ESTÃO SENDO ENTREGUES

O temido botão   “Marcar como lida”.

Qual a pior coisa que 
pode acontecer com os 
e-mails frios? 

Seguem alguns truques!
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A verdade é que, quando se trata de e-mails frios, o índice de respostas pode variar 
bastante. Os índices mais recentes estimam que a média de taxa de clique (CTR) 
fique entre 4% e 13% dependendo do setor. Uma campanha altamente segmentada 
pode receber taxas muito melhores e, por consequência, uma campanha mal 
pensada pode experimentar um retorno muito pior.

Em lugar de desenvolver suas próprias listas 
de endereços, muitas pessoas as compram 
prontas. Uma vez que se assume que a taxa 
de retorno é baixa, o cuidado em selecionar 
os melhores endereços também é bem 
menor. O baixo potencial dos dados faz com 
que apenas uma pequena porcentagem dos 
destinatários, de fato, se interessem pelo 
produto ou serviço, culminando em uma taxa 
de resposta baixa. 

A baixa qualidade dos dados dificulta muito o 
foco, ou seja, o alcance dos clientes ideais. O pior 
cenário possível? Enviar e-mails para muitas 
pessoas desinteressadas pode fazer com que 
você seja taxado como spam.

Infelizmente, a maioria de nós acredita o marketing 
em grande escala traz um retorno muito baixo.

A resposta para essa questão se resume em 
duas coisas: qualidade de dados e foco.

Então, qual a diferença entre quem envia dez mil e-mails e recebe 
uma resposta e quem envia cem mensagens e recebe vinte respostas? 

Embora ser rotulado como spammer não seja 
uma sentença de morte, isso é capaz de dificultar 
muito o seu trabalho. Mesmo que os filtros 
de spam estejam ficando mais inteligentes ao 
longo dos anos, muitos deles ainda adotam uma 
abordagem genérica para bloquear este tipo de 
mensagem. 

Como resultado, e-mails totalmente legítimos 
acabam sendo enviados para a pasta de spam 
por razões tão ridículas quanto mencionar Oprah. 
Não, não é piada! Outros exemplos de palavras 
que anteriormente eram conhecidas por disparar 
alarmes de spam incluíam “Ganhe $”, “livre” e 
“Urgente”.

Minha questão é: uma vez que você identificou seu público alto e analisou a lista de 
e-mails, é hora de descobrir como superar os filtros de spam.
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Seria perda de tempo listar todos os requisitos necessários para evitar 
as pastas de spam. Ler um livro de seiscentas páginas para escrever um 
e-mail espetacular não é produtivo e, de qualquer forma, o livro já estaria 
desatualizado desde o momento de seu lançamento.

AQUI ESTÁ O SEGREDO PARA DRIBLAR TODOS OS 
TIPOS DE FILTRO DO SPAM: VOCÊ NÃO PRECISA DE UM.

Fazendo as pazes com os filtros de 
spam e evitando seus obstáculos

Em vez disso, seguem um panorama das melhores 
práticas para te ajudar a garantir que seus e-mails não 
acabem confundidos com spam.

Não descuide da ortografia!  
Quando estiver escrevendo um e-mail frio, procure atentamente por qualquer erro 
de escrita. Para começar, a maior parte das pessoas irá apagar sua mensagem assim 
que perceberem a existência de erros de escrita, mas a maior questão está nos filtros 
de spam. Muitos deles bloqueiam e-mails que contenham erros de português, visto 
que essa foi um dos primeiros sinais de alerta para os spammers. Inicialmente, as 
grafias modificadas eram usadas para driblar os filtros de spam. Sendo assim, não 
deixe de lado a análise da ortografia.

Não continue a enviar mensagens para os endereços que apresentem erro.
Enviar e-mails frios para um grande número de pessoas pode resultar em erros no 
momento da entrega que podem ser de dois tipos: soft bounces ou hard bounces. Os 
soft bounces acontecem quando o endereço de e-mail é válido, mas a mensagem 
não pode ser entregue por alguma razão. Já os hard bounces ocorrem quando o 
endereço do destinatário é inválido. A ocorrência de erros na entrega já é por si só um 
fato indesejado, o problema maior, porém, acontece quando você continua a enviar 
as mensagens e elas continuam a apresentar falhas. Uma alta taxa de rejeição pode 
diminuir sua classificação com ISPs, dificultando a entrega de seus emails. Pode 
remover sua lista de contatos desses endereços assim que possível.

1

2
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4

Faça parte do seu catálogo de endereços!  
Se o seu endereço de e-mail for adicionado para o catálogo de endereços de um 
destinatário, você pode ficar tranquilo sabendo que está na lista de permissões. 
Os filtros de spam tendem a não bloquear os e-mails recebidos dos endereços nos 
catálogos de endereços, a menos que eles exibam muitos sinais de alerta.

Evite práticas óbvias de spam.  
Se você recebe um e-mail com o assunto “Tenha 1000% de retorno sobre seus 
investimentos agora!!!!!!”,  quanta credibilidade real você dará à mensagem? Acho 
que não muita. Por viver neste mundo saturado de propagandas, muitos de nós 
desenvolvemos um sexto sentido para os spams. Mesmo que este tipo de e-mail 
passe pelos filtros de spam, eles seram desacreditados pelos leitores.

Seguir as melhores práticas ajudarão seus e-mails 
a chegar às caixas de entrada. Uma vez recebidos, a 
próxima etapa é cativar a atenção dos destinatários! 
Qual a melhor forma de fazer isso que não seja criar o 
melhor assunto possível?
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Existem quatro tipos de emoção particularmente efetivas no momento em que seu 
destinatário lê sua mensagem: curiosidade, urgência, medo e excitação.  
 
Os recursos descaradamente usados para tentar despertar a emoção do leitor são 
ignorados, mas conseguir atrair o interesse do leitor faz todo o esforço valer a pena.

O BOM ASSUNTO PRECISA TER TRÊS ASPECTOS:

O grande A:  
A linha do assunto!

Desperta a emoção do leitor

É relevante

Cativa o leitor com uma introdução interessante

Vamos analisar cada um desses elementos.

Desperte a emoção do leitor!

Abaixo, seguem alguns exemplos de cada tipo de assunto.
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“Existem apenas 834 micos-leões-dourados vivos na 
amazônia. Faça alguma coisa agora e salve-os.” 
Essa é uma estratégia clássica e marketing, mas que ainda é usada 
por algum motivo. Este tipo de assunto gera um senso de escassez, 
de urgência, convidando as pessoas a agir. Neste caso, é um e-mail 
a ser aberto.

“Restam apenas duas vagas. Você é capaz de esperar até o 
último segundo?”  
Esse tipo de mensagem não gera medo no sentido clássico da 
palavra, no sentido usado nos filmes de terror. O medo produzido 
por esse tipo de mensagem é o medo da perda. Usar este tipo de 
estratégia pode melhorar sua CTR a curto prazo, mas fique atento: 
o use excessivo pode fazer o tiro sair pela culatra. 

 “O Código da Prospecção por e-mail chegou!”
Gerar excitação nos leitores é algo difícil. Isso exige precisão e um 
conteúdo interessante. Se você souber administrar a animação de 
seus leitores quanto ao seu conteúdo, você terá um alto número de 
clientes leais.

Urgência

Medo

Excitação

2

3

4

“Eu também fiquei surpreso” 
Este tipo de mensagem chama a atenção. Ela é curta, não dá muita 
informação e desperta a curiosidade do leitor para descobrir qual é 
exatamente a questão. 

Curiosidade 1
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Fazer referência a assuntos atuais ou a um evento recente pode melhorar sua 
CTR. Isso significa dizer que o conteúdo de suas mensagens precisa ser fresco ou 
que uma opinião deve baseada em eventos recentes que demonstrem perspicácia. 

Em linhas gerais, suas referências não deveriam ser anteriores a um mês. 
Dependendo do tempo que a história está se desenrolando, o tempo de referência 
pode aumentar ou diminuir. Fique atento às tendências!

Em muitas caixas de entrada, as primeiras palavras de uma mensagem aparecem 
como um texto de pré-visualização e fazem das primeiras linhas, uma parte vital 
para a abertura do e-mail.

As mesmas regras relacionadas para falar sobre o despertar das emoções são 
aplicáveis aqui. Se o texto inicial é atraente, a probabilidade de seu e-mail ser 
aberto dispara.

Se esses três elementos estiverem presentes em seu e-mail, as pessoas lerão 
as mensagens recebidas. Contudo, a não ser que o conteúdo seja bom, seus 
consumidores não permanecerão. Então, uma vez que seu e-mail foi lido, como 
você pode criar a oportunidade e manter os destinatários a bordo?

Seja relevante! 

Cative o leitor com uma 
introdução interessante! 
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COMO EM QUALQUER RELACIONAMENTO, VOCÊ PRECISA MANTER VIVA A 
CHAMA E CORTEJAR SEUS LEITORES.

Sua audiência precisa 
ser cortejada.

Todas as informações compartilhadas neste material não devem ser tratadas 
como simples checklists. Em vez disso, elas precisam ser percebidas como um 
fundamento na construção de sua relação. O que isto envolve?

Preste atenção no que seus contatos esperam, assim como naquilo que eles 
podem querer. Dê a eles seu tempo e atenção. Tratar sua audiência bem gera 
benefícios tanto para ela quanto para você pela simples razão de que sua 
reputação (seja ela boa ou ruim) se espalha.

Se você cria um produto com cuidado e atende aos desejos de sua audiência, ela 
irá responder. Produtos de alta qualidade atraem clientes de alta qualidade. 

Se você administrar isso bem, você ganha o principal prêmio das pessoas de 
negócio: uma base de clientes fiéis. Uma vez que você criou sua campanha de 
e-mails pautada nesta sólida fundação, tudo o que lhe resta fazer é esperar.
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SE UMA CAMPANHA DE E-MAIL FOI LANÇADA E TUDO O QUE PODERIA TER 
SIDO FEITO PARA OTIMIZAR O PROCESSO FOI FEITO, É HORA DA PARTE MAIS 
DIFÍCIL: ESPERAR PELAS RESPOSTAS. 

Observe as respostas 
pingarem

Se sua campanha foi desenhada de forma apropriada e cuidadosamente 
compartilhada, as respostas começarão a aparecer o mais rápido possível.

Ainda que o número de respostas possa parecer pequeno, a qualidade das 
mesmas será alta. Elas tenderão menos para a compra de seus produtos e o uso 
de seus serviços porque enxergarão o valor que você pode agregar. 

Golpes e produtos de baixa qualidade podem ter sucesso por um curto prazo e 
somente produtos com real valor podem resultar em sucesso a longo prazo. 

Se você se tornar conhecido por fornecer valor verdadeiro 
aos seus clientes, nada o impedirá de executar uma 
campanha de marketing bem-sucedida!
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03
Automatize suas campanhas e 
observe-as funcionar no  
piloto automático
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Planejar e executar uma campanha eficiente 
demanda muito trabalho. Se você tivesse 
que gastar diariamente todo esse tempo 
em campanhas, você não teria tempo 
para trabalhar no resto do funil como, por 
exemplo, a real conversão de leads em 
clientes leais.

A melhor maneira de fazer isso é 
automatizando sua campanha, ou seja, 
criando novas campanhas com um esforço 
mínimo baseado na estrutura que você 
criou no início. Isso te ajudará a ter tempo 
livre para investir na conversão em outros 
aspectos do negócio. 

Você mal pode esperar 
para fazer novamente. 
Certo? Errado?

A sensação de lançar uma campanha de 
sucesso e acompanhar seus resultados 
diante dos seus olhos é maravilhosa.

Então, o que você pode fazer para 
alcançar os mesmos resultados sem 

despender tanto trabalho todas as vezes?
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ASSIM QUE VOCÊ ENVIAR SUA CAMPANHA, VOCÊ VAI COMEÇAR A 
IDENTIFICAR PADRÕES NAS RESPOSTAS RECEBIDAS.

Ache um padrão  
de otimização.

De certo, algumas campanhas terão um retorno melhor do que outras. Você irá perceber a mesma 
coisa com relação aos assuntos, à formatação das linhas e aos demais aspectos envolvidos.

Essas análises fornecerão informações que te ajudarão a definir o melhor caminho a seguir nas 
campanhas automatizadas. Para maior eficiência, é muito importante que exista uma reavaliação 
de tempos em tempos e, consequentemente, atualizações.  Entre uma atualização e outra, porém, 
você deverá ter certeza que sua campanha ainda funciona bem.

Este dado pode te ajudar a encontrar a campanha ideal 
para sua audiência. Basta seguir passos simples…

Mantenha-se atualizado quanto às métricas relevantes para 
campanhas individuais, assuntos, conteúdo, estilo, etc.

Reaproveite as campanhas que tiveram melhores resultados e 
avalie se elas podem ser consideradas padrão ou se foi um acaso.

Reúna as melhores criações em uma única campanha para 
testar seu índice de sucesso.

Analise a nova campanha com a intenção de ajustá-la cada vez mais e 
descobrir a melhor configuração para suas mensagens frias.

Usando esse padrão, você pode mudar o conteúdo e enviar uma nova campanha sem 
precisar refazer o processo inteiro.
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AGORA QUE VOCÊ AUTOMATIZOU SUA CAMPANHA, VOCÊ TAMBÉM PRECISA 
TER EM MENTE OUTROS ASPECTOS. 

Programe sua campanha com a 
precisão de um cirurgião.

A periodicidade é algo 
muito importante para o 

sucesso de sua campanha.

A frequência de seus e-mails, a precisão de entrega a cada campanha e a assertividade 
no que se refere ao conteúdo irão contribuir para o sucesso de sua campanha.

Considere os elementos abaixo quando planejar o 
cronograma de sua próxima campanha:

1

2

3

A frequência de sua campanha é muito importante. Seus e-mails não devem ser 
entregues muito espaçadamente nem sobrecarregar seus contatos com mensagens 
enviadas muito próximas umas das outras. Você precisa encontrar o tempo ideal 
para seu público.

Se você enviar sua mensagem em uma sexta a noite, muitas pessoas irão 
ignorar por estarem muito ocupadas com seus amigos e familiares. Segundas-
feiras costumam ser dias de caixas de entrada cheia de e-mails acumulados 
portanto, sua mensagem tem uma grande chance de ser ignorada. O horário ideal 
de envio é geralmente nas tardes de terça-feira, mas pode variar dependendo da 
sua indústria. O melhor tempo é normalmente às terças à tarde, mas você pode 
variar conforme a área de seu negócio.

Fique atento a feriados e eventos nacionais. Enviar campanhas relevantes 
imediatamente antes dessas ocasiões pode acarretar em taxas de respostas ruins.
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Execute suas campanhas 
num intervalo menor e com 
menos esforço

Estamos chegamos ao final deste material e esperamos 
que sua experiência informativa tenha sido boa.

Para que você possa executar campanhas de maneira impecável 
e confiante, gostaríamos de garantir que você entendeu a 
mecânica do envio de e-mails frios até o último detalhe.

A maneira mais fácil de espalhar uma 
campanha é automatizando-a. 

Criamos o KANBAN PROSPECT para 
te ajudar com esse planejamento. 

O propósito deste ebook é te ajudar a otimizar o tempo e o esforço 
investido na execução de suas campanhas, garantindo que seus 
e-mails sejam abertos e respondidos.

https://lp.growthmachine.com.br/kanban-prospects-video/
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A automatização te ajuda a fazer o 
trabalho de forma mais efetiva e garante:

Intervalos de tempo menores: alcance 
mais pessoas em menos tempo.

E-mails personalizados: Assim você não fica parecendo 
uma máquina mesmo que envie mais de cem mensagens.

Teste A/B: encontre a melhor estratégia de otimização 
para você e seu negócio.

Dados estatísticos: este recurso te ajudará a descobrir o 
que funciona e o que não funciona para você.

Progresso evidente: e-mails manuais te deixarão 
cansado e seu progresso não será perceptível. A 
automatização simplifica isso para você. 

Você pode criar um checklist baseado no que foi dito neste material 
e usá-lo para identificar a estratégia de otimização que melhor se 
encaixe para você e que irá produzir grandes resultados a cada vez que 
você executar sua campanha.

1

2

3

4

5
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Se seus e-mails aparecerem acompanhados por provedores gratuitos como @
gmail.com, existe uma grande chance que suas mensagens acabem na caixa de 
spam. Em vez disso, faça uso de um endereço profissional como uma forma de dar 
mais credibilidade à sua mensagem.

Quando falamos em divulgação a frio, a qualidade de seu conteúdo terá impacto 
direto em sua reputação. Por isso, preste atenção às suas mensagens. 

Ninguém gosta de ser apenas mais um nome numa lista, então não faça seus 
destinatários se sentirem desta forma.

Se você resolver comprar uma lista de e-mails, você correrá o risco de ter muitos 
e-mails retornando para você. Quanto mais suas mensagens retornam, pior fica 
sua reputação virtual e sua taxa de entrega irá despencar.

Se você estiver tentando vender algo já no seu primeiro e-mail, você irá aborrecer 
seus destinatários e acabará na lista de spams.

Um bom acompanhamento aumenta suas chances de resposta em cerca de 10%.

Para te ajudar a começar, vamos 
relembrar as principais dicas dadas.

Diga NÃO para e-mails gratuitos

Ofereça um conteúdo informativo e específico

Personalize seu e-mail

Atenção à sua lista de e-mails!

Não venda, CONECTE-SE!

Acompanhe!

Seguindo esses passos, você se manterá distante da maioria dos e-mails de 
marketing e receberá os melhores resultados de seu esforço.
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Se você estiver partindo do zero e considerando por onde começar a colocar todo esse 
conhecimento em prática, não se preocupe nesse curso gratuito te ajudamos a dar os 
primeiros passos. Nós compilamos algumas amostras de templates para você. 

Antes de você ir...

Analise cada um deles e veja se algum se 
enquadra no perfil de sua marca ou indústria.  
Então, personalize-os para você!
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Agora que você tem esse conteúdo, espero que você o 
tenha considerado útil e esteja pronto para colocá-lo 
em prática em sua próxima campanha. 

Conclusão
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Se você tiver qualquer dúvida sobre como otimizar 
suas campanhas de e-mails frios, você pode 
visitar nosso site ou entrar em contato com nossos 
especialistas se Cadastrando Aqui. Teremos o 
maior prazer em te ajudar.

Lembre-se!

Esperamos que você faça bons 
negócios e boas vendas!

https://lp.growthmachine.com.br/fale-com-especialista/
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Fundador da Growth Machine. Ele ajuda empresas e vendedores a aumentarem 
sua receita. Nos últimos 24 meses, seus clientes geraram mais de meio bilhão 

de reais em novos negócios. Ele foi eleito o influenciador de vendas nº1 em 2019 
pelo Vendas B2B. Eleito por Gustavo Caetano 1 dos 10 nomes a serem seguidos 

no LinkedIn. Alguns clientes incluem Intuit, ExactSales, Pipedrive, Grupo 
Estadão, Docusign, Sankhya, SAP, Wework, BS2 e Sebrae.

Thiago Reis
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