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Este e-book foi feito em formato de PDF interativo. Isso 
quer dizer que, além do texto, você também vai encontrar 
outros recursos, como links e um sumário clicável.

Os botões no canto esquerdo de todas as páginas servem 
para compartilhar o material em suas mídias sociais: 
Facebook, Twitter ou LinkedIn. Então, fique à vontade 
para dividir o conteúdo com seus colegas de trabalho 
e amigos.

Na parte superior direita, temos um botão que leva você, 
automaticamente, de volta ao sumário. Lá, você pode 
clicar em cada capítulo e verificar objetivamente a parte 
do e-book que mais lhe interessa.

Esperamos que essas funções ajudem no seu 
entendimento. Tenha uma ótima leitura.

Olá

E-mail marketing para e-commerce: como criar peças de e-mail que convertem 



Qualquer e-commerce que deseja otimizar as vendas 
precisa saber como fazer e-mail marketing eficiente. 
Uma estratégia de sucesso pressupõe uma frequência 
de envios, planejamento, boa seleção de ofertas, 
criatividade na linha de assunto, design atraente, layout 
amigável aos dispositivos móveis ou responsivo, 
personalização, automação e vários outros fatores que 
favorecem a performance.

Por isso, preparamos, neste e-book, um guia sobre 
como estruturar uma peça de e-mail marketing 
completa e criativa, da linha de assunto ao rodapé. Tudo 
para tornar suas peças mais instigantes e realmente 
capazes de converter. 

Boa leitura! 

Apresentação

Vinicius Correa
CEO Mailbiz



Como estruturar um 
e-mail promocional



“Criando um modelo de acordo com a personalidade 
da sua marca e dentro da estrutura adequada 
estrategicamente, você poderá usá-lo sempre que desejar, 
já que ele pode ser replicado e ajustado facilmente”

recomenda Anna Lígia, 
Analista de Sucesso do Cliente na Mailbiz

Dica de especialistaprimeiro passo para construir um bom e-mail 
promocional é conhecer os campos essenciais 
de uma peça. Cada um deles tem um propósito e 

exige cuidados especiais no momento de sua definição.  

A seguir, você pode ver cada um deles e, nas próximas 
páginas, vamos trazer dicas para que você os use de 
forma estratégica.
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Link para 
visualização na web

Destaque

Corpo
do e-mail

Rodapé

Link para
descadastro

Call to actionTopo: frase de 
pré-cabeçalho + cabeçalho

Cabeçalho
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Despertar a curiosidade do destinatário e conseguir 
aquele clique na abertura do e-mail depende de 
alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é a 
linha de assunto. É como se fosse um cartão de 
visitas: se não for atraente e personalizado o 
suficiente, pode perder aquele público na hora.

É sempre bom lembrar: só destaque o que for imprescindível 
em caixa alta e evite excesso de pontuação. O uso de emojis é 
bem-vindo, mas com moderação.

LINHA DE ASSUNTO

35%
69%

dos destinatários abrem o e-mail levando em 
conta somente o assunto, enquanto

marcam um e-mail como spam dependendo 
do assunto.

Aposte em assuntos curtos, mas diferentes e atrativos

Sem querer apressar ninguém, mas a promo acaba HOJE!

Oferta limitada: 3 Cabernet Sauvignon com um super desconto para curtir o inverno

Destinos Caviar com preço de arroz e feijão

Para dar aquela força! #Suplementou
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O topo deve permitir que o usuário reconheça a sua 
empresa imediatamente. Esse é o local onde você deve 
destacar o seu logo e alguma outra informação que 
considere importante para os usuários. Veja ao lado 
como ele é composto: 

TOPO
Pré-cabeçalho

Link para 
visualização na web

Logotipo

Categorias

Destaque

Certi�que-se que as informações mais relevantes do seu e-mail 
marketing estejam presentes nesta primeira faixa de visualização. 
Lembre-se que esse conjunto - assunto, pré-cabeçalho e cabeçalho - 
gera a primeira impressão que seu cliente terá do e-mail marketing.
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O pré-cabeçalho, aquele primeiro trecho de texto no seu e-mail, é um espaço fundamental para conquistar a 
atenção do destinatário. É bastante comum ver esse espaço sendo utilizado para instruções do e-mail, como “se você 
não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição”. Mas isso não é indicado, pois estimula o descadastro. 

PRÉ-CABEÇALHO

Vem pra barraca do cashback - Nossa festa junina tá cheia de ofertas pra você

14 letras, 2 palavras e 1 felicidade: “Temos descontão”. - E ainda tem FRETE GRÁTIS!

Você sabe o que rima com app?!  - SUPER MEGA PROMOÇÃO EXCLUSIVA! 

Estou a dois passos..... do paraíso   - As melhores PRAIAS a partir de R$599! Partiu?

Cerave     30% de Desconto - A marca mais recomendada por Dermarologistas nos EAU!

A maioria das marcas está ciente de que o humor é 
uma ferramenta de marketing útil, e o 
pré-cabeçalho não fica fora disso. Aqui, a ideia é 
que a subject line e o pré-cabeçalho tenham uma 
história, façam sentido juntos.

O pré-cabeçalho também pode ser usado para 
explicar mais o conteúdo ou expandir a linha de 
assunto (da qual falamos na página 06).
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O segundo elemento do topo de um e-mail é o 
cabeçalho. O cabeçalho começa com a marca, 
principalmente do lado esquerdo devido à forma que 
lemos o e-mail. Então, não esqueça de reforçar sua 
marca logo no início.

Essa é a parte da peça em que você deve destacar a 
logo da sua marca, preferencialmente do lado esquerdo 
do cabeçalho – uma vez que habitualmente lê-se da 
esquerda para a direita. Esse também é o espaço para 
apresentar informações relevantes para a leitura.

No cabeçalho é importante destacar itens como o logo 
da marca, a visualização do e-mail marketing via 
navegador e a possibilidade de adicionar o remetente à 
lista de contatos - o que evita que suas mensagens 
sejam classificadas como spam.

CABEÇALHO
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Uma possibilidade é integrar o cabeçalho ao destaque, 
chamando a atenção logo no início da rolagem. 

Esse também é um bom espaço para usar 
temporizador em formato GIF para alguma 
promoção, despertando o senso de urgência nos 
consumidores.

O cabeçalho talvez seja a área mais nobre do seu e-mail marketing. 
Por isso, aproveite para reforçar aqui a visibilidade da sua marca e 
para destacar o que mais interessa na peça.

E-mail marketing para e-commerce: como criar peças de e-mail que convertem 

12

https://www.facebook.com/mailbizbr/
https://www.youtube.com/c/mailbizbr
https://pt.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/


Essa é a hora de fazer o seu conteúdo brilhar. O 
corpo do e-mail é composto pelas imagens, 
descrições dos produtos e botões de call to action 
(CTAs). Juntos, eles trabalham para convencer o seu 
cliente a clicar e conferir aquela oferta. Por isso, a 
seleção de produtos, bem como as imagens utilizadas 
e o design da peça são fundamentais para fisgar 
a atenção.

É importante que o e-mail marketing seja construído 
de forma que fique legível tanto no desktop quanto 
no smartphone ou tablet. Com tanta diversidade nos 
tamanhos dos aparelhos, trabalhe com layouts 
responsivos (falaremos mais sobre isso adiante).

CORPO

21%
dos usuários se incomodam com 
conteúdos não otimizados para 
diferentes dispositivos.
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Criar um bom design para e-mail marketing é 
uma prática essencial para o sucesso de 
qualquer campanha. No meio de tantas ofertas 
no mercado, o layout deixou de representar 
apenas uma simples preocupação com o visual e 
passou a ser responsável por capturar a 
atenção do cliente e despertar o seu interesse.

O layout da peça causa o primeiro impacto e, 
embora não seja o fator exclusivo de influência 
na decisão de compra, a beleza e harmonia 
da peça são importantes para a estratégia 
da campanha.

DESIGN
Uma tática interessante é a utilização de GIFs, um conjunto de 
imagens animadas.
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Deve ser uma imagem com largura do tamanho total da peça (600 pixels de 
largura). De acordo com a sua necessidade, ela pode ser estática ou animada (GIF).

A imagem de destaque, também conhecida 
como hero image, é a rainha da hierarquia 
visual do corpo. Fica logo abaixo do topo e 
precisa estar conectada com a linha de 
assunto do seu e-mail. 

Como nosso cérebro processa imagens 
visuais com mais facilidade em comparação 
com palavras, os recursos visuais têm uma 
vantagem sobre o texto. A imagem de 
destaque geralmente é o primeiro item que 
seu cliente percebe, por isso ela deve 
encapsular a visão geral do conteúdo ou 
oferta mais importante daquela campanha.

IMAGEM DE DESTAQUE

IMAGEM DE DESTAQUE
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Largura

Aposte no poder do design, mas sempre tendo 
cuidado para que as imagens sejam leves e de alta 
qualidade. E-mails com arquivos pesados abrem 
lentamente e prejudicam a experiência do leitor. 
Vale lembrar que fotos e ilustrações não precisam 
se limitar a explicar seu produto ou serviço. Elas 
também são capazes de despertar emoções e 
manter um relacionamento com seu cliente.

IMAGENS DE PRODUTOS

Invista na produção do ALT das imagens (descrição). 
Assim, as ferramentas de e-mail tornam seu conteúdo 
acessível às pessoas com baixa visão ou de�ciência visual.

Certi�que-se que o e-mail não 
tem mais de 600 pixels de 
largura para que o conteúdo 
não �que muito grande e além 
da tela. 
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Os formatos mais recomendados são 
com duas colunas de produtos, com uma 
breve descrição e valor. Evite layouts com 
mais de três colunas para que as fontes 
não fiquem pequenas nos dispositivos 
móveis e, logo, para não ficar difícil de 
clicar ou precisar dar zoom.

COLUNAS

Incluir banners entre a 
listagem ajuda a 
destacar determinados 
produtos ou seções da 
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Não importa o quão bonita e eficiente tecnicamente 
está a peça.  A escolha de produtos ofertados precisa 
ser atraente. A definição dos itens deve estar de acordo 
com o que é mais desejado pelo seu público e também 
com as datas sazonais do calendário lojista. 

Gere a Curva ABC de produtos mais vendidos e se 
dedique a segmentar a base de contatos para entregar 
ofertas mais alinhadas e personalizadas.

ESCOLHA DE PRODUTOS

A curva ABC
Curva de Pareto, ou curva ABC, ou curva 80-20
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A curva ABC é uma forma de classificar e agrupar 
produtos de acordo com o potencial de gerar receita. 
Ao identificar quais itens correspondem à maior parte 
das vendas, a empresa evita, por exemplo, promover 
produtos com menos saída.
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O botão de call to action é outra parte fundamental 
do corpo do e-mail. É uma estratégia para facilitar a 
tomada de decisão e incentivar o cliente a dar o 
próximo passo. 

Utilize textos simples e objetivos. A ação que você 
espera que o consumidor tome deve estar clara e 
ser objetiva. Use verbos de ação persuasivos, 
como “aproveite”, “compre”, “garanta”, “saiba mais” 
e“baixe grátis”. E lembre-se: mesmo com o CTA, 
tudo tem que ficar clicável no e-mail para 
facilitar o processo de compra.

BOTÕES DE CTA

Botões

É preciso que os botões de call 
to action sejam fáceis de 
clicar, seja no desktop ou 
no mobile.
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O botão de CTA pode aparecer ao longo 
de toda peça, evitando que o usuário 
precise “rolar” o mouse para conseguir 
comprar o que deseja. 

Use cores atraentes e lembre-se que o 
botão deve estar em tamanho e posição de 
destaque. O CTA deve ser curto e direto, 
tendo uma área de respiro em volta dele.
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Explore o apelo de escassez ou urgência com os 
selos. Use chamadas que justifiquem o potencial 
ganho de cada compra, como descontos, “compre 1, 
leve 2”, exclusivo, esgotando.

Por fim, você também pode abordar chamadas sobre a 
garantia de entrega antes da data comemorativa, como 
Dia das Mães, Dia da Criança ou Natal. 

SELOS

Neste exemplo, o lojista destaca os produtos que 
estão com 15% de desconto e que esse preço é 
exclusivo no e-mail. É uma boa dica para fazer com 
que o cliente se sinta privilegiado. 
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explica Gregory Luiz, 
nalista de Sucesso do Cliente na Mailbiz

Dica de especialista

“Não se esqueça de usar selos para destacar 
quais produtos estão com desconto, são 
lançamentos ou itens exclusivos”,

E-mail marketing para e-commerce: como criar peças de e-mail que convertem 

22

https://www.facebook.com/mailbizbr/
https://www.youtube.com/c/mailbizbr
https://pt.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/


CHECK DOS ELEMENTOS DO CORPO DO E-MAIL 

Confira se o tamanho da peça está dentro 
dos 600 pixels de largura indicados

Verifique a quantidade de colunas utilizadas. 
Indicamos o uso de uma ou duas colunas para 
otimizar a leitura da peça

Cheque o posicionamento dos CTAs, se é 
curto, direto e dispõe uma área de respiro 
em volta dele 

Certifique-se que as informações mais 
relevantes estejam presentes na primeira faixa 
de visualização
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Ao fim da peça de e-mail marketing, está o rodapé. Muitas 
vezes desprestigiada, essa área é de extrema importância 
para demonstrar autoridade e aumentar a segurança 
do consumidor. Aqui, insira informações sobre formas de 
pagamento, horário de atendimento, políticas de frete, redes 
sociais, canais de atendimento, selos de segurança de SSL, 
criptografia e selo de gateway de pagamento. Também não 
se esqueça de exibir informações perenes, como a opção de 
descadastro, o regulamento de promoções e cupons de desconto.

Aproveite o rodapé para Informar quais são as 
bandeiras de cartões aceitas pelo seu 
e-commerce, bem como as demais formas de 

RODAPÉ

A integração do e-mail marketing com as redes sociais 
também é bem-vinda ao fim da peça. Não deixe de incluir os 
ícones com hiperlinks no rodapé para que os consumidores 
possam fazer parte da lista de seguidores.
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Apresentar a política de privacidade e os termos 
e condições é importante para tornar a relação 
com o cliente mais transparente e segura. Outra possibilidade é aproveitar o rodapé para 

informar quais são os seus canais de 
atendimento, suas políticas de frete, bem 
como de montagem de produtos e devoluções.
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você não sobrevive sem ela
Responsividade:



Muitas vezes, o seu e-commerce perde oportunidades 
incríveis de gerar negócios pela ausência de uma visão 
analítica sobre as campanhas realizadas. No entanto, é 
possível melhorar as taxas de conversão de forma 
consistente fazendo o teste A/B no e-mail marketing. 

O teste A/B consiste na criação de duas ou mais 
versões distintas para a mesma campanha, que são 
enviadas para uma amostra da sua lista de contatos. 
Desse modo, você poderá testar diferentes características 
nos seus e-mails (como cores, imagens, fontes) para 
perceber qual mensagem obteve mais resultados.

TESTE A/B

 "O teste A/B é uma funcionalidade muito 
interessante para realizar a comparação de duas ou 
mais versões de uma mesma campanha antes de 
enviar o e-mail marketing para toda a base. Você cria 
duas ou mais campanhas diferentes, alternando a 
posição dos CTAs e as chamadas, e a campanha que 
obtiver o melhor resultado será enviada para o 
restante da sua base”,
explica Muniza Porto, 
Analista de Sucesso do Cliente na Mailbiz

Dica de especialista
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Os smartphones e tablets estão cada vez mais 
presentes na rotina dos consumidores, inclusive 
para a leitura de e-mails. Uma pesquisa da Litmus, 
uma das maiores análises sobre o e-mail marketing 
disponíveis no mercado, aponta que 43% dos 
e-mails são lidos em dispositivos móveis.

Mas, se ao abrir o e-mail, o tamanho do texto é 
pequeno demais, botões e links são difíceis de 
clicar ou as imagens são grandes e vão para além 
da dimensão da tela, significa que o conteúdo não 
é responsivo.

PARA TODAS AS TELAS

80%
das pessoas excluem um e-mail se ele não 
fica bem em seus dispositivos móveis. 
Fonte: Litmus
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As peças de e-mail marketing precisam se adaptar 
aos distintos tamanhos das telas dos dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets, inclusive 
quando o usuário rotaciona a tela de modo 
horizontal ou vertical. A usabilidade do e-mail 
influencia diretamente no resultado de uma 
campanha. Se o contato não consegue visualizar e 
interagir corretamente com o e-mail, as taxas de 
engajamento (abertura e clique) despencam.

E-mail marketing para e-commerce: como criar peças de e-mail que convertem 

29

https://www.facebook.com/mailbizbr/
https://www.youtube.com/c/mailbizbr
https://pt.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/


Considerar a responsividade dos e-mails 
significa mudar o layout, o tamanho das 
fontes, reestruturar a hierarquia, alterar cores, 
escalar imagens e ter um especial cuidado 
com os CTAs. E isso tudo se faz via HTML. 
Porém, você não precisa saber HTML para ter 
e-mails responsivos. Use ferramentas de 
e-mail marketing que fornecem templates já 
responsivos, assim, você pode personalizar a 
peça, e ela automaticamente já será 
responsiva.

A Mailbiz conta com mais de 15 templates 
responsivos para e-commerce. 
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Nossa missão é conduzir lojas virtuais a um significativo aumento de 
engajamento e vendas pelo e-mail marketing. Para cumpri-la, não entregamos 
apenas tecnologia. Entregamos uma Consultoria junto a todos os planos, com 
nosso time de Customer Success, que auxilia cada cliente a obter o máximo 
em resultados.

A Consultoria é resultado do aprendizado de mais de 8 anos no mercado de 
e-commerce e marketing digital, o que nos permite criar uma metodologia 
exclusiva de planejamento e análise de métricas. Fazemos a comunicação via 
e-mail ser mais relevante e personalizada, focada no aumento de vendas.

Integramos o seu e-commerce ou sistema interno com nossa ferramenta, 
automatizando a importação de contatos. Temos dezenas de colaboradores 
que irão te ajudar com automações, segmentações, integrações, tudo junto ao 
Google Analytics.

Já ajudamos mais de 1 mil e-commerces a fidelizar seus clientes e aumentar a 
taxa de recompra com estratégias poderosas usando e-mail marketing. 
Acesse o site da Mailbiz e veja como impulsionar a estratégia de e-mail 
marketing da sua loja.

Sobre a Mailbiz

SP: (11) 4063-5780
RS: (51) 3053-0800

contato@mailbiz.com.br
www.mailbiz.com.br

https://www.facebook.com/mailbizbr/
https://www.youtube.com/c/mailbizbr
https://pt.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
www.mailbiz.com.br


O Bling é um sistema de gestão empresarial completo (ERP) para micro e 
pequenas empresas, permitindo organizar a gestão do seu negócio com 
segurança, facilidade e eficiência. São diversas ferramentas que possibilitam o 
controle total da sua operação (vendas, compras, estoques, finanças, logística) 
tudo isso em uma plataforma 100% online, que pode ser acessada de 
qualquer lugar.

Sobre o Bling

bling.com.br
blog.bling.com.br

www.bling.com.br
https://blog.bling.com.br
https://www.facebook.com/BlingERP/
https://www.youtube.com/channel/UCqoSzAd4Sjlyl5YtINgZuOQ
https://www.linkedin.com/company/bling-erp
https://www.instagram.com/blingerp/
https://open.spotify.com/show/1a3qQZ58d4hcyhb7WXXtMi?si=_uJA8HUcQJClo3nxaGHOyw&nd=1



