
Ao criar fluxos de cadência 
menores, com cerca de 20 a 50 
contatos, você consegue 
acompanhar melhor a qualidade 
dos e-mails, verificando a 
quantidade de bounces.
Além disso, com campanhas 
menores você consegue fazer 
testes com relação ao conteúdo 
dos e-mails, e entender melhor o 
que funciona ou não para aquela 
base de contatos.

1. Não crie fluxos com
muitos contatos.

CUIDADO! Podemos acabar caindo em uma 
armadilha: disparar todos nossos fluxos no mesmo 
horário não é natural e é perigoso para o filtro de SPAM.
Sendo assim, procure variar os dias e horários definidos 
para os disparos, de forma a tornar sua caixa de e-mail 
ativa em vários momentos do dia e em diferentes dias 
da semana.

2. Existe isso de melhor dia e/ou
horário para enviar e-mails?

3. Evite anexos!

6 DICAS para

melhorar a taxa
de abertura

e conversão
dos seus e-mails

Como você já sabe, muitos dos 
spams que recebemos são 
caracterizados por um 
pequeno texto e um anexo. 
Com isso, muitos servidores de 
e-mail tratam essas 
mensagens enviadas em 
massa como spams.
Dessa forma, ao usar anexos 
nos seus fluxos de cadência 
você corre o risco de prejudicar 
a entregabilidade dos e-mails, 
além de arriscar a sua 
reputação.

Disparar muitos e-mails iguais em um curto período 
vai chamar a atenção dos filtros anti-spam. Por isso, a 
personalização de alguns pontos como o nome do 
lead e o nome da empresa já torna o e-mail um pouco 
diferente. Use as variáveis, vai te ajudar e muito!
Usar templates para cada segmento ou mercado 
poderá ajudar com a entregabilidade dos seus e-mails, 
e também com a taxa de resposta.

4. Personalize!

5. Verifique palavras
características de spams.
Nenhuma parte do seu e-mail deve 
conter palavras utilizadas em ofertas de 
e-mail consideradas spams. Evite 
aqueles e-mails chatos que odiamos 
receber como “Super oferta”, “Não 
perca”, “Mega desconto”. 
Ao escrever seu e-mail, evite usar 
palavras e frases desse tipo. Procure 
sempre pensar: você enviaria um e-mail 
assim para um amigo, colega de 
trabalho, ou potencial cliente?

Crie linhas de assunto e títulos curtos e descritivos. 
Tenha call-to-action claros. Isso pode resultar numa 
melhor abertura e engajamento das ações. A maneira 
como você formata seu e-mail pode ter um grande 
impacto em como as pessoas percebem e interagem.

6. Formatação.

Lembre-se:
Tenha em mente que você está competindo com 
muitos e-mails na caixa de entrada do prospect. 

Dizer de maneira descomplicada o que a pessoa tem 
que fazer para obter a informação que preparou para 
ela é sempre o mais indicado. No Marketing Digital, é 

uma má ideia supor que as pessoas vão entender algo 
intuitivamente ou o que está implícito.

Lembre-se que cada um dos emails deve ter apenas 
uma mensagem e um objetivo - apenas uma CTA. Se 

a pessoa gostar e aproveitar seu primeiro email, as 
chances de ela baixar e ler os próximos conteúdos e 

materiais enviados cresce consideravelmente.


