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As datas especiais para as vendas como Dia dos Pais, Black Friday, 
Natal, entre outras, impulsionam as compras por um curto período.   

Como manter os consumidores frutos de datas 
especiais do comércio
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Um artigo publicado no portal científico Frontiers aponta que, em 
média, uma pessoa processa o equivalente a 74 gigabytes de infor-
mação por dia. Para se ter uma ideia, é o espaço necessário em um 
computador para assistir a 16 filmes. O tipo de informação que chega 
até nós por meio de TVs, computadores, smartphones, tablets e meios 
offline, como jornais, revistas e livros.   

As newsletters estão em alta: como  
incluí-las na estratégia de marketing

O comércio varejista brasileiro encerrou o ano de 2021 com 2,4 
milhões de estabelecimentos ativos, sendo 204,4 mil lojas a mais do 
que no ano anterior, aponta a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).     

Migração de ERP: confira três dicas para uma 
transição eficiente

Pensar em cada parte do contato com o cliente é fundamental 
quando refletimos sobre a ‘Era da Experiência’. Podemos entender a 
expressão como um resumo sobre as expectativas e impressões que 
os públicos depositam nas marcas durante e após sua trajetória de 
atendimento.    

Era da Experiência: como pensar o marketing 
humanizado para pequenas empresas?

Изображения пользователя EnryKun_CANVA

Análises do comportamento de quem 
recebe e-mails de prospecção

A prospecção digital é uma das 
formas mais eficientes de geração 
de leads para empresas B2B

Porém, muitos profissionais de vendas têm 
dúvidas sobre a performance e estratégia 

que devem utilizar para a abordagem junto 
aos potenciais leads. Com objetivo de eluci-
dar alguns padrões de mercado, a Ramper, 
startup líder em soluções de vendas B2B, 
realizou uma análise inédita em mais de 10 
milhões de e-mails que foram enviados por 
milhares de usuários da base da empresa, 
ao longo do ano passado. 

Entre os destaques, está o fato de que 
93% dos e-mails avaliados tiveram res-
postas até os quatro primeiros e-mails 
da prospecção. Outro número relevante 
é de que as cadências com três e-mails 
ou mais apresentam uma taxa de retorno 
positiva 176% maior em relação aquelas 
com apenas um ou dois e-mails. Segundo 
Ricardo Corrêa, CEO da Ramper, os dados 
do levantamento endossam a importância 
dos profissionais de vendas efetuarem 
follow-ups com seus potenciais clientes. 

“A pesquisa buscou olhar alguns padrões 
como taxas de respostas e taxas de aber-
tura, e a sua associação com a quantidade 
de e-mails enviados, tal como o momento 
que essas interações acontecem. O objetivo 
é entender como é a relação entre quem 
envia os e-mails e quem recebe”, explica. 
O e-mail de prospecção é um excelente 
ponto inicial de contato, porque não é 
invasivo e a pessoa pode abrir e responder 
no seu tempo. 

“Até, por isso, resolvemos trazer dados 
sobre o tema. Esses números demonstra-
ram a importância de realizar os follow-ups 
na prospecção, porque, muitas vezes, o 
primeiro e-mail não é respondido naquele 
momento por várias razões, e a segunda 
tentativa é levada em consideração, desde 
que haja uma mensagem personalizada e 
objetiva”, destaca. 
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O levantamento da startup revela tam-
bém que as taxas de abertura são quase 
30% maiores em cadências com até cinco 
e-mails, com uma taxa de abertura 37% 
menor em cadências com apenas um e-mail. 
Os e-mails de prospecção cada vez mais 
estão mostrando a sua força e impacto na 
geração de leads. 

O que vai acabar é a falta de personali-
zação e qualificação das abordagens mas, 
felizmente, existem muitas tecnologias 
disponíveis no mercado capazes de permitir 
o contato dos profissionais de vendas com 
seus potenciais leads de uma maneira per-
sonalizada, assertiva e relevante”, reforça 
o empreendedor.

O CEO da Ramper relata ainda que mui-
tas pessoas ainda confundem o e-mail de 
prospecção com o e-mail marketing. “Eles 
diferenciam-se principalmente pelos seus 
objetivos e estruturas. Ambos são exce-
lentes e podem ajudar as empresas, mas é 
preciso escolher o melhor momento para 
usar cada um. O e-mail marketing costuma 
conter várias imagens, banners e chamadas 
gerais ‘marqueteiras’. 

Por exemplo, quando recebemos um 
e-mail de uma loja de eletrodomésticos, sa-
bemos que se trata de um e-mail marketing. 
Já o e-mail de prospecção tem o objetivo 
de ser uma conversa mais direta, no um 
a um, e portanto, o texto não possui mui-
tas formatações. A abordagem também é 
pessoal e personalizada, semelhante a uma 
mensagem trocada no dia-a-dia”, explica.

Melhores dias e períodos para os 
envios  -  A análise também indica que, 
considerando o contexto de prospecção 
B2B, segunda-feira é o dia com maior taxa 
de abertura de e-mails (25%), seguido por 
terça-feira (20%) e quarta-feira (19%). 
Os piores dias são sábado e domingo (1% 
para cada). “O resultado demonstra a im-
portância de analisar os melhores cenários 
para o envio de e-mails de prospecção”, 
ressalta Corrêa.

Outro dado que chama a atenção é 
sobre o melhor período do dia para obter 
respostas. Segundo a pesquisa, 69% dos 
retornos acontecem no período da tarde. 
Já em relação a época do ano, o índice 
de respostas é quase 30% maior no 1º 
semestre. 

O levantamento buscou analisar ain-
da os hábitos sobre a taxa de abertura. 
Constatou-se que 54% delas são realiza-
das no período vespertino e os meses de 
janeiro (26%), fevereiro (25%) e dezembro 
(26%) concentram os maiores índices do 
ano, enquanto os piores ficam com julho 
e novembro (23% cada), além de março 
(22%).

“É importante entender que cada 
segmento possui um comportamento 
diferente e que o resultado do nosso 
estudo não é uma verdade absoluta, mas 
pode ser um direcionamento inicial para 
definir suas estratégias de abordagem 
no momento de criar uma cadência de 
e-mails de prospecção”, conclui Ricardo 
Côrrea. - Fonte e outras informações, 
acesse: (www.ramper.com.br).
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DIO fecha parceria com Unicef para  
disponibilizar 20 mil bolsas de estudos

@A DIO (Digital Innovation One) - plataforma de open education e 
em TI- acaba de lançar uma novidade em parceria com a UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância): a Digital ODS - Trilha 
formativa para reescrever o código fonte do seu currículo. A iniciativa 
visa levar formação em tecnologia e impulsionar a entrada de jovens de 
regiões periféricas nesse mercado, que deve gerar 800 mil novos postos 
de trabalho, apenas no Brasil, até 2025. Na parceria inédita, a 1 Milhão 
de Oportunidades (1MiO), da UNICEF, e a startup DIO se uniram para 
disponibilizar 20 mil bolsas de estudos gratuitas, promovendo a formação 
e capacitação de jovens em tecnologia, com o objetivo de impactar e 
transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social nas 
periferias da Região Sudeste (https://lp.digitalinnovation.one/digital-
-ods).     Leia a coluna completa na página 6
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MUDANçAs NO 
INsTAgRAM E 

FACEBOOk VãO 
IMPACTAR NO 

MARkETINg
    Leia na página 4
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Como a Nissan escolhe a cor dos seus carros?
Pessoal e única: estas são as emoções transmitidas pelas cores que 

a Nissan cria para os seus veículos. Dentro do processo de desenvol-
vimento de um novo veículo, a seleção das cores da carroceria faz 
parte das definições estratégicas feitas pelas montadoras. As equipes 
de design estudam as preferências do consumidor e as tendências do 
mercado com dez anos de antecedência ao desenvolver novas cores, 
permitindo que eles entendam o impacto que isso terá no produto. 
As cores acromáticas (branco, preto, cinza e prata) costumam ser as 
mais populares, pois são clássicas e atemporais. No entanto, o azul 
aumentou em popularidade nos últimos anos. Na América do Sul, essa 
cor cresceu 3% em 2021, tirando parte dessa participação de mercado 
da cor vermelha.     Leia a coluna completa na página 5
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Reajustes salariais
O resultado preliminar das nego-

ciações salariais coletivas em julho 
mostra que 70,3% dos reajustes 
estão abaixo do INPC acumulado, 
indicou o boletim mensal Salari-
ômetro - Mercado de Trabalho e 
Negociações Coletivas da Fipe. A 
proporção de reajustes iguais ao 
INPC foi de 4,4% e a de reajustes 
acima do INCP foi de 25,3%. O piso 
salarial mediano foi de R$ 1.441 e o 
piso médio foi de R$ 1.476 (ABr). 
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