
ESCREVENDO E-MAILS
DE PROSPECÇÃO

Q U E  C O N V E R T E M



A maioria das pessoas podem preferir colocar as mãos em 
templates perfeitos de e-mail existentes. É fácil pegar um 
modelo, preencher os espaços em branco e enviar. 

Neste guia, você entenderá como extrair o máximo 
potencial dos e-mails para maximizar a sua operação de 
pré-vendas.

Um e-mail de prospecção pode ser dividido em alguns 
pilares que podem definir o interesse do seu prospect, e 
eles são:

MAS ANTES, É PRECISO AVALIAR UMA PREMISSA
INICIAL:

O que você deseja alcançar com os seus e-mails?

Um e-mail de prospecção deve ter como objetivo dois 
pilares principais:

        Marcar uma reunião/ligação.

  Ser encaminhado para a pessoa certa. É uma                  
abertura para que as pessoas esperem (e queiram) falar 
com você.

E-mails de prospecção são uma alternativa para chegar de 
maneira rápida ao tomador de decisões dentro de uma 
organização sem um relacionamento preexistente.

O QUE TORNA UM E-MAIL RELEVANTE?

ASSUNTO APARÊNCIA CONTEÚDO

CTA ASSINATURA



O assunto do e-mail deve ser a primeira 
arma do seu e-mail na busca pela atenção 
dos seus leads.

Para que sua mensagem não se perca no limbo da caixa de 
entrada, o prospect precisa ser fisgado logo no assunto do 
e-mail. 

A regra é: seja sucinto, útil e diga em poucas palavras o que 
existe naquele e-mail, e de preferência com o benefício 
claro ao abri-lo.

Uma dica de ouro é: se você não gostaria de receber seu 
próprio e-mail, ou não responderia a ele, não envie! Volte ao 
rascunho e redesenhe-o do zero.

ASSUNTO 

Seu prospect recebe diariamente diversos e-mails, e para 
você se diferenciar, é preciso quebrar a primeira barreira 
entre você e seu lead, por isso, o assunto do seu e-mail 
precisa ser assertivo.

        Faça frases curtas, de até 130 caracteres, que sejam lidas 
facilmente no smartphones. 

       Evite falar da sua empresa ou do seu produto. Seja direto 
e cite a área de negócios do cliente. 

        Procure uma abordagem mais pessoal ou inusitada que 
desperte a curiosidade. Entregue valor para o seu prospect. 

   Vale citar números que sejam pertinentes para o mercado 
dele e que possam trazer resultados. 

Exemplo: “Uma nova abordagem com clientes aumentou 
em 25% as vendas mensais da empresa XYZ.”



Busque ao máximo manter seus e-mail o 
mais simples possível na parte visual.

A ideia é não se preocupar com as dezenas de newsletters 
que seus prospects recebem diariamente. Você é uma 
pessoa, então utilize essa personalidade em seu favor para 
criar um e-mail com aspecto único.

Isso amplia  suas chances de despertar a simpatia do 
prospect/lead e gerar o rapport necessário para engajar a 
conversa. 

        Use cores neutras, como preto ou cinza. 

APARÊNCIA 

        Evite usar fontes rebuscadas. Dê preferência às fontes 
que são mais comuns de se ver em e-mails, como a Sans 
Serif ou a Calibri . 

        Faça uma mensagem curta, que possa ser lida em até 
2 minutos.

Você despertou atenção do seu lead e 
conseguiu fazer com que ele abra o seu 
e-mail.

Independentemente do assunto que você escolheu, a 
introdução é sua chance de explicar o contexto do contato 
e conseguir a permissão de continuar com a atenção do 
prospect. Pense na introdução como um elemento de 
respeito e agradecimento ao tempo de quem está lendo 
seu e-mail.

Então, dê bastante atenção a este item. De modo geral, 
valem essas regras: 

CONTEÚDO



        Procure escrever como se estivesse conversando.

     Cite o nome do prospect da empresa dele. Isso 
estabelece uma conexão entre vocês e cria rapport.

        Foque na dor do prospect.

     Mostre valor. É aqui que a curiosidade se transforma 
em interesse.

        Seja coerente. Tenha em mente as informações prévias 
do prospect, como o mercado de atuação, a cidade onde 
está e quais temas são relevantes para ele. 

Obs: Lembre-se se o e-mail de prospecção fala sobre o 
lead enquanto fala de como você pode ajudá-lo. 

CTA

Aqui é onde você irá fechar o e-mail para 
seguir com o objetivo que você deseja 
com este contato.

Convide seu prospect a uma ação simples como agendar 
uma ligação ou reunião. 

Dica de ouro: não peça nada que seja muito demorado de 
se fazer e faça apenas UMA chamada para ação.
Se você der muitas opções para o lead, ele não saberá bem 
o que fazer e pode acabar não tomando nenhuma ação. 
Seja direto e faça uma chamada para a ação que você 
quer que ele faça!

Lembre-se, um e-mail sem direcionamento termina sem 
resposta.



Parece algo bobo, mas não é. O seu 
prospect precisa saber como encontrar 
você após a leitura da mensagem.

Padronize uma assinatura com seus dados, como: nome, 
telefone, url do site ou blog com seu produto ou solução. 

Se possível, é interessante fornecer outras formas de 
contato, como a identidade no Skype, seu perfil no 
Linkedin e demais redes sociais, caso sejam usadas para 
negócios. 

   Insira informações interessantes logo nos primeiros 
caracteres da mensagem. As primeiras 15 a 20 palavras 
podem ser visualizadas ainda na caixa de entrada. 

ASSINATURA

EXEMPLO PRÁTICO DE ESTRUTURAR  E-MAILS.
Nossa sugestão é uma estrutura de 3 parágrafos mais o 
CTA.
1ª Parágrafo

   Faça uma apresentação sucinta, informando qual 
empresa você representa e qual seu objetivo

   Use gatilhos mentais de autoridade que inspirem 
confiança ou algo que engaje o cliente. Vale citar um case 
de sucesso. 

Exemplo:  “Olá [[Nome do contato]], tudo bem? Eu me 
chamo [[seu nome]] da [[nome da sua empresa]]. Quero 
apresentar uma solução que fez crescer 29% as vendas do 
produto ABC no mercado de autopeças.”

2ª Parágrafo

   Desenvolva seu objetivo apresentado no primeiro 
parágrafo.

         Use bullets points para expor suas ideias, de modo que 
a leitura se torne mais organizada, leve e direta. 

     Destaque as palavras em negrito para atrair o olhar. 
Explore esses recursos na proposta de resultados que você 
pode oferecer.



     Apresente resultados alcançados por seus clientes 
atuais que possam interessar os prospects (cases de 
sucesso).

Um e-mail de prospecção, apesar de ter como objetivo 
geral o agendamento de uma reunião, não é o foco do seu 
contato. O foco está na necessidade do lead e em como 
você pode ajudá-lo.

Usando o e-mail na sua estratégia de prospecção de forma 
assertiva e com as dicas acima, você sem dúvidas terá 
resultados incríveis no seu dia a dia. 

Mas lembre-se: para escrever um bom e-mail e obter 
resultados significativos com ele é preciso dedicação, 
resiliência e treino!

3ª Parágrafo

         Para não estender muito sua mensagem, deixe links 
para que o cliente se informe sobre o que você está 
dizendo. 

        Importante: não use mais de 3 links para não cair na 
caixa de spam. 


