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HOTMART  

SOMOS A EMPRESA LÍDER DE
PRODUTOS DIGITAIS E PARCEIRA
NA CONSTRUÇÃO DO SEU NEGÓCIO.

APROVEITE A LEITURA.



Criar uma relação mais próxima 
com a sua audiência é o caminho para 
tornar o seu negócio mais sustentável, 
afinal, você conquista a confiança dos 
seus possíveis compradores e torna a 

comunicação com eles muito mais fluida. 

O e-mail marketing é ainda um dos 
melhores canais para esse objetivo e, 

se você ainda não sabe como aproveitar 
ao máximo dessa ferramenta, esse 

material é perfeito para você.

 
Mas antes de aprender, não esqueça de 

criar sua conta no Hotmart Academy, nosso 
curso 100% gratuito para empreendedores 
que querem aprender tudo sobre Hotmart 

e divulgação de produtos digitais.
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Vale a pena investir 
em e-mails?

Não há melhor forma de construir uma audiência engajada 

do que a boa e velha lista de e-mails. O ROI (Retorno Sobre 

Investimento) que as campanhas de e-mail marketing têm, 

quando bem aplicadas, é impressionante, se compararmos a 

outros tipos de campanhas de marketing. E não é por acaso que 

a maioria esmagadora dos Top Produtores da Hotmart utilizam 

suas bases de e-mails para aumentar suas vendas.

Segundo o Direct Marketing Association, as campanhas de e-mail 

marketing tem um ROI que gira em torno de 4,300%.

Pensando nisso, preparamos esse material sobre e-mail 

marketing que aborda, principalmente, os termos básicos,

que serão fundamentais para a sua evolução como 

empreendedor digital.

O QUE É E-MAIL MARKETING?

O e-mail marketing é a utilização do e-mail como ferramenta 

de marketing direto, impactando diretamente quem recebe 

a mensagem. Pode ser utilizado para enviar um aviso, para 

oferecer uma isca digital, para criar relacionamento com a 

audiência e, é claro: para vender.
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O QUE FAZ O E-MAIL MARKETING TÃO EFETIVO E ESPECIAL?

Além de ter um custo baixo de produção, existem vários fatores 

que contribuem para que ele seja um sucesso. São eles:

• Estudos comprovam que o e-mail marketing 

ainda é o tipo de campanha com melhor custo-benefício;

• E-mails com conteúdos de qualidade transformam 

leitores em seguidores e fãs engajados;

• Você tem mais chances de levar sua audiência para seu 

site e redes sociais;

• Você pode criar empatia com sua audiência e, em 

troca, receber feedbacks sinceros que serão úteis na suas 

estratégias futuras.

COMO CAPTURAR E-MAILS PARA SUA LISTA

Mais do que apenas mandar e-mails, é preciso enviá-los para as 

pessoas corretas. Ou seja, sua lista deve ser composta por um 

público que goste do seu assunto e tenha chances de comprar o 

seu produto.
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Por isso, não aconselho que use listas de e-mails prontas para 

construir sua base. Esse tipo de lista não converte tanto quanto 

uma lista construída por você, além de configurar como SPAM.

Para construir uma lista própria existem algumas dicas que 

ajudam nesse processo e vão te ajudar a ter uma base de e-mails 

de qualidade.

USE OPTIN DE CAPTURA EM SEU SITE

Optin de captura são caixas de formulários presentes em seu site 

que convidam o usuário a assinar sua lista de e-mails.

Essas caixas podem aparecer de diversas formas. No topo do seu 

site, nas laterais, dentro dos artigos do seu blog.

O importante é que sejam convidativos e não solicitem muitas 

informações dos usuários: nome e e-mail são suficientes.
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OFEREÇA ISCAS DIGITAIS

Uma das formas mais eficientes para conseguir o e-mail 

de um possível comprador é oferecendo um conteúdo 

gratuito em troca.

O termo “isca” vem do fato de você usar esse conteúdo 

gratuito para “fisgar” o e-mail e mais tarde trabalhar com 

um relacionamento que o leve a uma futura compra.

A isca pode ser um e-book, um infográfico, um acesso a um 

webinário ou qualquer outro conteúdo relevante que possa ser 

distribuído gratuitamente e tenha relação com o produto que 

você pretende vender.
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TENHA UMA PÁGINA DE CAPTURA

Ofereça sua isca em uma página de captura, também chamada 

de Landing Page. Essa página deve ser simples e o destaque deve 

ser o optin de captura de e-mails.

Não coloque muitas informações na página e capriche no título 

que usará para induzir o visitante a inserir o e-mail.

Palavras chaves como: imperdível, agora, único, você, 

exclusivo, são excelentes para compor o seu texto e ajudar 

na captura de e-mails.
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Termos comuns do e-mail 
marketing

Alguns termos são recorrentes quando trabalhamos com e-mail 

marketing. Por isso é fundamental que você esteja familiarizado 

com eles para que consiga aproveitar ao máximo as nossas dicas. 

Vamos lá?

LISTA

São os contatos de e-mails que você possui, ou seja, são os 

e-mails que você capturou dos possíveis compradores;

AUTORESPONDER

É um sistema automático de envio de e-mails, no qual os 

Produtores e Afiliados podem configurar e-mails estratégicos 

para quem entra em sua lista.

SPAM

São as mensagens que os serviços de e-mail detectam como 

invasivas ou impertinentes. Caso a mensagem seja considerada 

SPAM, ela não irá para a caixa de entrada do usuário.
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SQUEEZE PAGE

Página onde existe um formulário de captura de e-mail. Na 

maioria dos casos, é a principal estratégia no crescimento 

de lista.

TAXA DE ABERTURA

É a porcentagem de quantos e-mails enviados foram abertos.

TAXA DE CLIQUES

É a porcentagem de quantos cliques em links dentro do e-mail 

foram dados.

OPT-OUT

Número de pessoas que descadastram da sua lista.
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Como usar o e-mail marketing 
na prática?

Criar a sua primeira lista de emails é mais simples do que 

você imagina. Se você tiver já tiver, por exemplo, o contato de 

possíveis clientes na sua agenda, já é o suficiente para você 

começar a trabalhar com essa estratégia. 

Mas antes de sair por aí mandando e-mails, tome cuidado 

para não se transformar em uma pessoa que faz SPAM, 

afinal, além de ser um incômodo para a sua audiência, 

costuma não gerar vendas. 

E a melhor forma de evitar o SPAM é compartilhar conteúdos 

e mandar mensagens de forma que o seu leitor seja preparado 

para comprar o seu produto. 

EXEMPLOS DE CRIAÇÃO DE LISTA 

CASO 1

Marcondes é um professor de música que já possui 10 anos de 

experiência. Ele dá aulas em sua escola de música, porém, viu 

no mercado da Hotmart uma oportunidade de aumentar seu 

número de alunos. 
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Por esse motivo, criou um curso de guitarra básica para vender 

na Hotmart. Como Marcondes está de olho nas melhores práticas 

do mercado, ele foi até a sua lista de antigos alunos de violão e 

montou a sua primeira lista de emails com esses contatos. 

Usando um serviço de automação de emails, Marcondes contou 

sobre a novidade do curso online de guitarra para os seus 

antigos clientes. 

Porém, Marcondes sabe que pode aumentar ainda mais a sua 

lista usando o blog da sua escola de música. Por isso, mesmo 

com poucos acessos diários em seus posts, ele criou um box de 

captura de e-mail para quem quiser dicas sobre instrumentos 

musicais e, claro, enviar ofertas do seu curso online.

CASO 2

Já Carlos, diferente de Marcondes, possui um site com muitas 

visitas e uma audiência engajada. Porém, ele percebeu que 

para engajar esse público sempre fazia anúncio no Facebook, 

diminuindo o lucro do seu produto. 

Para resolver isso, Carlos passou a fazer seus anúncios para 

páginas de captura de emails ao invés de enviar direto para a 

página de vendas. 
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Com isso, toda vez que Carlos precisa engajar a sua audiência, 

seja com um conteúdo novo ou uma oferta para o seu produto. 

Viu só!? Trabalhar com email serve para qualquer perfil de 

empreendedor, desde os iniciantes até quem trabalha com 

diversos anúncios. 

Quais serviços de e-mails são 
indicados?

A seguir, você encontra a lista de todos os serviços de e-mails que 

estão integrados com a Hotmart. 

Além dos tradicionais e-mails, com o Active Campaign você 

consegue mandar mensagens em seu site e para o celular da sua 

lista via SMS.

“Se você precisa vender seus produtos, compartilhar algumas 

boas notícias, ou contar uma história, o Mailchimp facilita a 
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criação de campanhas de e-mail que melhor se adequa 

a sua mensagem.”

“Mais de 100 000 pequenos negócios como o seu usam AWeber 

para estratégias de e-mail marketing simples, divertidas e 

lucrativas.”

“O E-goi simplifica o marketing: campanhas de email, mobile, 

web, voz e redes sociais, tudo através de uma plataforma 

online multicanal. É o software com soluções de automação de 

marketing, tracking de ecommerce 360º e lead nurturing.”

“Uma plataforma única de Marketing On-line para fazer com que 

seus negócios cresçam.”
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“125.000 usuários confiam no software de automação da 

Infusionsoft. Com 16 anos de mercado, ajudamos pequenas 

empresas a terem sucesso com uma comunidade mundial de 

especialistas dedicados ao seu sucesso.”

“Com o Klickmail você pode não só atrair novos clientes, como 

também se comunicar muito melhor com os seus clientes 

existentes, participantes de seminários, pacientes ou membros 

do seu grupo ou associação.”

“LeadLovers é uma plataforma de automação de marketing 

digital. Ideal para atrair novos leads para seu negócio, 

transformar leads em clientes, criar sequências de email 

marketing, construir páginas personalizadas e muito mais.”

“O RD Station é um software de Marketing Digital e Vendas que 

automatiza diversas ações de que você precisa para transformar 

visitantes em potenciais clientes.”
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www.hotmart.com

A Hotmart é a plataforma mais 
completa para quem deseja criar 
um negócio digital e viver de suas 

paixões! Ao se cadastrar, você 
poderá compartilhar o que tem de 

melhor com o mundo inteiro!

Para saber mais sobre a Hotmart

CLIQUE AQUI
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