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TERMOS E CONDIÇÕES:

Este material foi escrito e desenvolvido com muito amor e carinho por Juliana Padron, 
originalmente, para a TEMPLATERIA®. Você não pode utilizá-lo para fins comerciais, mas pode 
reproduzi-lo em outros canais desde que a fonte e a autoria sejam devidamente creditadas. Se 
tiver quaisquer dúvidas sobre este conteúdo ou seu compartilhamento, escreva para 
info@templateria.com e lhe responderemos o mais breve possível.
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Depois de contratar sua plataforma de envios, o próximo passo é 
integrá-la ao(s) formulário(s) de opt-in presentes em seu site, landing 
page(s) ou mesmo perfil do Facebook. Cada plataforma tem seus 
próprios procedimentos para permitir a integração via API, mas 
uma vez que essa é uma questão técnica que vem com um manual 
pra resolver, resta um único grande problema: onde colocar o 
formulário de opt-in?

Dependendo da estrutura e da quantidade de páginas do site e do 
tamanho do formulário que você pretende usar, as possibilidades 
de exibição do formulário são inúmeras. Então, neste whitepaper, 
indicamos os locais mais estratégicos onde você pode posicionar 
seu formulário de opt-in e aumentar seu mailing mais rapidamente.
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Um é  pouco?

Não se preocupe em escolher apenas um formato dentre todas 
essas ideias. Alguns formatos podem ser aplicados em todas as 
páginas de seu site, como no rodapé, por exemplo. Mas outros, de 
maior ou menor destaque, podem ser utilizados em páginas 
específicas, de acordo com seu objetivo.

A Home Page de um site corporativo pode apresentar um formulário 
de opt-in mais discreto no rodapé, mas a página interna de um post 
do blog desse mesmo site pode exibir o opt-in também na coluna 
lateral, em uma caixa flutuante fixa na tela (canto inferior direito, 
por exemplo) ou em uma barra fixa no topo, já que os blogs são 
importantes responsáveis por gerar novos cadastros opt-in de 
pessoas interessadas em receber atualizações de conteúdo.

O importante é posicionar os formulários de opt-in de forma que 
não atrapalhem a usabilidade e a navegabilidade de seu site, sem 
irritar os visitantes com práticas insistentes.

Além disso, preocupe-se também com o design do formulário de 
opt-in em relação ao layout geral do site: cores, tipografia, 
preenchimento de fundo, bordas etc. É essencial que o formulário 
tenha um certo destaque para ficar visível, mas ele deve ser 
coerente com sua identidade visual e não parecer "um estranho no 
ninho”.
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Design e implementação

Assim como em qualquer outro formulário na web, é importante 
que o formulário de opt-in seja desenhado de acordo com boas 
práticas de usabilidade e respeitando a identidade visual do website. 
Os principais elementos do formulário que devem receber esses 
cuidados são:

Labels

Campos

Call-to-action

Ajuda

Validação

Feedback

IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

A implementação dos formulários é feita em HTML, CSS, javascript 
(opcional) para validar o preenchimento dos campos e, dependendo 
da estrutura do site, uma outra linguagem para adaptar-se à página 
em que ele será implementado, como ASP, PHP, Pearl e outras.

Sem dúvida, sites que são construídos tendo um CMS (Content 
Management System) como base beneficiam-se da facilidade de 
instalação de plugins específicos para opt-in. Wordpress, Joomla!, 
Magento, Drupal e ExpressionEngine são exemplos de sistemas de 
gestão de conteúdo para websites que contam com diversos plugins 
prontos para determinados fins.
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Onde aplicar

1        NO RODAPÉ DO WEBSITE

Os chamados “rodapé 2.0” ou “mega 
footers”, geralmente concebidos para 
melhorar as questões de SEO do website, 
podem abrigar também um formulário de 
opt-in de email marketing, se ele for 
enxuto.

Apesar desse local não ter grande impacto 
visual, já virou lugar comum para o 
posicionamento do formulário de opt-in.
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2        FAIXA HORIZONTAL NO WEBSITE

Websites com diagramação modular 
permitem a inserção fácil e rápida deste 
tipo de bloco, que pode ficar mais ou 
menos próximo do rodapé, dependendo do 
destaque que se deseja dar para o 
formulário.

Esse formato funciona bem para 
formulários com, no máximo, dois campos.
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ALTA CONVERSÃO!

3        PÁGINA DE PRÉ-LANÇAMENTO DO WEBSITE

Você pode começar a construir um mailing 
mesmo que seu site não esteja pronto, 
disponibilizando uma página de aviso “em 
construção” que tenha também um 
formulário para os interessados se 
cadastrarem.

Esse formato é especialmente útil para 
start-ups e novos e-commerces.
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4        COLUNA LATERAL

Muito utilizado em blogs e sites de notícias 
por sua alta visibilidade, pode ser 
posicionado do lado direito ou esquerdo da 
tela, dependendo do design da página.

Se for criada uma coluna lateral no site para 
abrigar apenas esse formulário, ele pode 
ter uma programação que o torne móvel,  
acompanhando a descida e subida da barra 
de rolagem da tela e permanecendo 
sempre visível.
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ALTA CONVERSÃO!

ALTA CONVERSÃO!
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5       DENTRO DO BANNER DE APRESENTAÇÃO

Por sua altíssima visibilidade, garante 
excelente conversão.

O design do banner dentro do qual o 
formulário é posicionado bem como o texto 
lateral exercem grande influência sobre a 
decisão do visitante de preenchê-lo ou não.

6        PÁGINA EXCLUSIVA

Formato geralmente utilizado por single 
page websites (websites de página única) e 
landing pages especiais, como as que 
comunicam o lançamento de aplicativos, 
e-books e outras iniciativas específicas.

Associa as vantagens da alta visibilidade do 
formulário com o fato dele ter espaço para 
mais campos.
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7        BARRA FIXA NO TOPO

Geralmente utilizado por blogs, a barra fixa 
no topo garante alta visibilidade para o 
formulário.

Como ela sobrepõe o conteúdo do site 
conforme a barra de rolagem é utilizada, 
pode ser um incômodo para o leitor se não 
trouxer um link que permita escondê-la.

Existem plugins para certos CMS que 
constrem essa barra automaticamente.

8        POP-UP DOMINATION

Muito utilizado por e-commerces e portais 
de notícias, o pop-up domination é um box 
que aparece imediatamente após o 
visitante entrar no site.

Se o formulário tiver um ou dois campos, 
garante alta conversão de cadastros. 
Aproveite para expor os benefícios que o 
visitante terá ao fornecer seu email.

ALTA CONVERSÃO!
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9        CAIXA FLUTUANTE NO CANTO DA TELA

Apesar de ser fixa como a barra no topo (7), 
tende a incomodar menos o visitante do 
site porque, devido à ampla largura dos 
monitores de computadores e notebooks, a 
caixa dificilmente sobrepõe o conteúdo do 
site (exceto quando ele tem layout fluido).

De qualquer forma, é uma boa prática 
disponibilizar  um link que permita fechar 
ou esconder a caixa.

10       SOB O MENU DE NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

Só não é uma boa alternativa para sites que 
ofereçam um segundo nível de navegação 
no menu, exibindo um submenu suspenso 
ao passar o mouse por certos itens.

Dependendo do design do site, o fato do 
formulário ficar próximo ao menu pode ser 
um agravante de poluição visual ou pode 
contribuir com o destaque do formulário 
em relação aos demais elementos.
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11        NO FIM DE UM ARTIGO OU POST

Muito utilizado por blogs e portais de 
notícias, essa posição é altamente favorável 
ao opt-in porque, uma vez que a atenção do 
leitor foi garantida pela qualidade do 
artigo, o site apresenta a ele a 
oportunidade de receber por email outros 
conteúdos como aquele.

ALTA CONVERSÃO!

12        BARRA FIXA NO RODAPÉ

Assim como a barra fixa no topo (7), é 
importante que a barra fixa no rodapé do 
site tenha um link que permita ocultá-la.

Tende a incomodar menos o leitor do que a 
barra fixa no topo, já que sobrepõe menos 
conteúdo do site e fica mais afastada da 
área principal de leitura.

Existem plugins para certos CMS que 
constrem essa barra automaticamente.
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13        ABAIXO DO BANNER DE APRESENTAÇÃO

Banners de websites que têm apenas caráter 
ilustrativo podem exibir, logo abaixo, uma 
faixa com o formulário de opt-in. Este 
formato é útil para as páginas internas, que 
geralmente dispõem de uma área de 
banner para abrigar o título da página.

Não é um formato indicado para Home 
Pages visto que, aí, os banners geralmente 
têm link para outras páginas, o que tira a 
visibilidade do opt-in que vem a seguir.

14        ÍCONE FIXO NA LATERAL

A ideia é que, ao clicar sobre esse ícone, ele 
deslize para o lado revelando o formulário 
que estava escondido ou mesmo abra o 
formulário em uma nova janela. Apesar da 
alta visibilidade, só é preciso tomar cuidado 
ao aplicar esse formato nos sites que 
tenham layout fluido, pois mesmo o ícone 
pode sobrepor uma parte importante do 
conteúdo. 

ALTA CONVERSÃO!
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15        DESTAQUE NA HOME

Formato interessante para single page 
websites, cujo banner tem apenas caráter 
ilustrativo (vide observações do formato 
13).

Nada impede que seja utilizado em websites 
com páginas internas, mas uma vez que o 
banner é a estrela da Home, o destaque do 
opt-in perde um pouco de sua força.

16        OCULTO EM UM ITEM DE MENU

Um dos formatos mais discretos e que 
menos ocupa espaço no website. A ideia é 
exibir um item no menu chamado 
“Newsletter”, “Cadastre-se” ou outro 
semelhante e, ao clicar sobre ele, surge o 
formulário de opt-in, que pode ser desde 
uma caixa flutuante na própria página até 
uma nova página dedicada a este 
propósito.
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17        EXPLÍCITO NO MENU

O opt-in nesta área precisa ser muito bem 
desenhado para que não seja confundido 
com um campo de buscas, já que muitos 
sites posicionam esse formulário próximo 
ao menu.

Funciona bem para sites enxutos, com 
poucas páginas, cujo menu de navegação 
não apresente muitos itens para disputar 
espaço com o formulário.

18        BOTÃO QUE CARREGA UM FLOATER

O mais discreto dentre todos os formatos, é 
apenas um link que pode ter aparência de 
botão e direcionar o visitante para uma 
página específica contendo o formulário de 
opt-in ou apresentá-lo em uma caixa 
flutuante na página atual (a exemplo do 
pop-up domination).

Assim como nos botões de redes sociais, 
pode-se exibir um contador de quantas 
pessoas se cadastraram até o momento.
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19        PÁGINA DE CONTATO

As páginas de contato que contêm um 
formulário para envio de mensagens são 
ótimas oportunidades para coletar o opt-in 
das pessoas que lhe escrevem.

Ao final do formulário, basta inserir um 
campo do tipo checkbox com um texto 
como “Desejo me cadastrar para receber 
newsletters dessa empresa”. É uma boa 
prática não exibir esse campo 
pré-selecionado.

20        PÁGINA SOBRE

Quando alguém visita sua página “Sobre”, 
está querendo saber mais sobre sua 
empresa porque se interessou por sua 
apresentação.

É interessante converter esse interesse em 
cadastros para o seu mailing oferecendo 
um formulário de opt-in específico para 
essa página próximo aos textos que 
apresentam sua empresa.
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21       FACEBOOK

As páginas do Facebook (não os perfis 
pessoais) permitem a criação de “abas” 
adicionais para exibir conteúdos específicos 
formatados em HTML, como um formulário 
de opt-in.

Basta desenvolver o código HTML como se 
fosse para uma página web qualquer e já 
com a devida integração do formulário com 
a plataforma de envios.

...

22        ANÚNCIOS DO GOOGLE ADWORDS

Anunciantes do Google Adwords contam 
com as chamadas “extensões de anúncio”, 
que são informações adicionais exibidas 
próximo ao anúncio com a intenção de 
chamar mais atenção dos usuários.

Há extensões com formulário de busca, 
telefone de contato, localização (exibindo 
um mapa) e também há a possibilidade de 
se construir uma extensão própria, como a 
do formulário de opt-in.
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23        LEAD GENERATION CARDS DO TWITTER*

Um post do Twitter pode ser expandido 
revelando um anúncio com imagem e um 
botão de call-to-action que envia para o 
dono do perfil as informações de nome de 
usuário e email das pessoas que clicaram 
nele.

É usado para divulgar ofertas em primeira 
mão e recolher os dados dos que 
manifestaram interesse pelo que foi 
divulgado.

*Até a data de publicação deste material, este recurso não estava disponível para contas brasileiras do Twitter.

Quer modernizar o seu email marketing?
Use a plataforma de envios da Templateria para criar e enviar campanhas 
perfeitas. Conte conosco também para criar o seu template responsivo!

Acesse templateria.com/trial e crie sua conta agora mesmo.

Ou ligue (11) 3530-3069 para fazer um tour guiado pelo painel.
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