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Criador de e-mail marketing 

Essa aplicação foi desenvolvida com a finalidade de auxiliar na criação dos emails 

marketing, esta ficará responsável pela automação do preenchimento dos modelos de 

email facilitando e agilizando a criação dos mesmos. Para o desenvolvimento da aplicação 

foram utilizadas as seguintes tecnologias:  

 AngularJS (framework JS – controle/manipulação da aplicação) 

 SchemaForm (transforma um objeto JSON em formulário HTML) 

 HandleBars (concilia um objeto JSON a um template com variáveis HTML) 

 Bootstrap (framework CSS - estilização da aplicação) 

Aplicação 

 

A 

C 

 B 
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A- Área de pré-visualização 

B- Lista de modelos 

C- Seletor de modelos disponíveis  

Na aplicação é possível escolher entre vários modelos, previamente criados e cadastrados. 

Para escolher um dentre os disponíveis, é necessário clicar na seta que se encontra a 

direita do texto “Selecionar modelo”, após clicar, a lista de modelos será exibida, 

permitindo assim a escolha de um modelo. 

Seleção do modelo 
Cada modelo requer diferentes tipos de informação, e para isso, de acordo com o modelo 

escolhido será apresentado um formulário diferente, onde os campos podem ser ou não 

obrigatórios 

.                                                          

A- Lista de modelos  

B- Modelo selecionado 

B 

 B 

 A 
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A- Botão adicionar – Adiciona um novo 

campo ou bloco de campos ao 

formulário. Dependendo do modelo 

escolhido, este pode ser encontrado 

mais de uma vez, no botão sempre 

estará descrito a que campo ele se 

refere (qual campo será inserido ao 

formulário). Os botões sempre estarão 

logo á baixo do campo ou bloco que 

será adicionado por ele. 

 

 

B- Excluir o campo – Ao clicar no símbolo (X) o campo será excluído. Todo campo 

que possui esse (x) na lateral pode ser excluído. 

 

 

C- Botão visualizar – Ao clicar no botão o modelo pode ser visualizado na lateral, 

alem de possibilitar a visualização também salva as informações que foram 

inseridas, por esse motivo deve ser 

clicado antes do botão gerar HTML 

ou as novas informações não serão 

incluídas no código., 

 

D- Botão gerar código HTML – Ao ser clicado, abre uma “janela” com o código 

HTML do modelo para que o mesmo possa ser utilizado. 

  

C D 
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Pré-visualização do modelo 

 

 

 

A- Área de pré-visualização do modelo. 

  

A 
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A imagem à cima mostra a janela com o código HTML que foi gerado após ser clicado 

no botão gerar HTML. 

 

A- Botão fechar – após clicar no botão fechar, a janela fechará permitindo assim que 

seja feita quaisquer alterações no email, ou voltar á tela para criar um novo 

modelo. 

 

A 
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Campos 
Como os campos que formam o formulário são gerados dinamicamente, isto é, para cada 

modelo existe também um modelo de campos, não é possível documentar um a um de forma 

específica, porém todos eles são identificados por legendas que expressam qual deve ser o 

conteúdo. 

Apenas para ressaltar, os campos que solicitam uma imagem (banner / foto) devem possuir o 

endereço do arquivo completo, já hospedado em um servidor, incluindo neste endereço o 

domínio, pasta (se houver), nome e extensão do arquivo. 

Recomenda-se primeiramente subir os arquivos para o FTP (ou ferramenta de hospedagem) e 

então criar o e-mail marketing, desta forma será possível validar se o caminho está correto ou 

não antes de finalizar a criação!  

Envio das imagens (fotos/banners) para o FTP 
As imagens utilizadas no e-mail marketing devem estar disponíveis em um servidor HTTP, para 

tal elas devem ser enviadas através do FTP para este servidor ou por uma ferramenta que faça 

algo semelhante. 

Geralmente utiliza-se o servidor da Editora Inovação (FTP e HTTP) para tal finalidade, mas pode 

ser utilizado o servidor/domínio de cada projeto, de acordo com o projeto do e-mail marketing 

(Vitrine do Artesanato, Tania Silva, Arte Brasil, Canal do Artesanato, etc), apenas lembre-se 

que após enviado o e-mail marketing ele pode ficar ativo por anos, dependendo apenas do 

usuário que recebeu, excluir ou não a mensagem de sua caixa de mensagens, por isso é 

importante que as imagens fiquem disponíveis por pelo menos um período após o término da 

promoção! 

Algumas ferramentas de disparo de e-mail marketing possuem a funcionalidade de armazenar 

o conteúdo (imagens), não sendo necessário fazer se este processo, verifique na ferramenta 

utilizada no momento se existe essa possibilidade e se é conveniente utiliza-la. 

Caso opte por realizar o procedimento padrão, enviar para o FTP da Editora Inovação, siga os 

passos abaixo: 

FTP Editora Inovação 
Conecte-se no servidor FTP da Editora Inovação (via FileZilla) 

 Servidor: remoto.editorainovacao.com.br ou editorainovacao.com.br 

 Porta: 580 

 Usuário: [solicitar ao departamento de TI] 

 Senha: [solicitar ao departamento de TI] 

Ao conectar-se, navegue para a pasta Campanhas (caso seu usuário de acesso total ao FTP, 

porém é provável que seu usuário já seja restrito a esta pasta, não sendo necessário esse 

passo) 
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Dentro desta pasta, provavelmente existe uma pasta para cada projeto ativo da Editora 

Inovação, localize a pasta do projeto para qual será direcionada a campanha. 

Dentro da pasta do projeto, localize agora a pasta do ano atual (o ano deve ser o ano em que o 

e-mail será disparado e não quando ele está sendo feito, ex.: hoje é dia 31/12, porém o e-mail 

será disparado dia 01/01 apenas, logo, deve-se usar a pasta do ano da data 01/01 e não da de 

hoje) 

 

Dentro da pasta do ano, localize ou crie a pasta do mês e então a pasta do dia. 

Caso o projeto não envie mais de um e-mail por mês, pode-se alocar os dados diretamente na 

pasta do mês (E o mesmo serve para o ano). 

Envie as imagens para esta pasta  

Após ter feito isso, o link HTTP para essa imagem, o que você irá utilizar na ferramenta deve 

ser algo como: 

http://www.editorainovacao.com.br/campanhas/{projeto}/{ano}/{mes}/{dia}/nomeDaImage.e

xtensão 

Substituindo é claro, as variáveis nesse link, pelos valores reais (nomes das pastas e nome do 

arquivo) 

Dicas  
 Evite utilizar nome de pasta e/ou arquivos com: espaço, acentuação, pontuação 

 Nomeie os arquivos de forma mais natural e real possível sobre o que ele representa, 

isso ajuda em SEO 

 Substitua espaços por _ ou junte as palavras: “Banner natal” vira “BannerNatal” ou 

“Banner_natal” 

 Substitua acentuação, pela letra sem acentuação “Lançamentos dia das mães” vira 

“Lancamentos_dia_das_maes” ou “LancamentosDiaDasMaes” 

 Adote um padrão e repasse para sua equipe, isso ajuda a evitar erros e facilita o 

trabalho de todos 

 A maioria dos servidores (ou todos) utilizados pela Editora Inovação são Windows, o 

Windows é um sistema operacional Case Insensitive no que diz questão ao sistema de 

arquivos, então não faz diferença caixa alta (maiúscula) e caixa baixa (minúscula): 

AnoNovo.jpg é igual a anoNovo.JPG e Anonovo.jpg e ANONOVO.jpg  

 Não utilize imagens hospedadas na VTEX, Canal do Artesanato, Lista de Compras entre 

outras plataformas para incluir no e-mail marketing, se for preciso, copie a imagem e 

coloque em um servidor que você tenha controle. As imagens nessas plataformas são 

dinâmicas e por isso, mesmo o produto/conteúdo ainda estar ativo, pode haver 

atualização da imagem e o endereço dela mudar, fazendo com que o e-mail marketing 

fique corrompido (e uma vez enviado, não é possível mudar o caminho das imagens) 

 

http://www.editorainovacao.com.br/campanhas/%7bprojeto%7d/%7bano%7d/%7bmes%7d/%7bdia%7d/nomeDaImage.extensão
http://www.editorainovacao.com.br/campanhas/%7bprojeto%7d/%7bano%7d/%7bmes%7d/%7bdia%7d/nomeDaImage.extensão
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Referências 
 Angular.js – https://angularjs.org 

 Bootstrap – http://getbootstrap.com 

 JSON – http://www.json.org 

 SchemaForm – http://schemaform.io 

 HandleBars – http://handlebarsjs.com 

Considerações finais 
Aplicação desenvolvida pela equipe de TI da Editora Inovação para utilização pelas equipes de 

marketing e mídias digitais na automação do processo, podendo estender para a equipe de 

produção também, bastando criar os devidos modelos. 

Aplicação, modelos, esquemas e documentação – Katia Cristina – TI 

Revisão da documentação e homologação – Guilherme Branco – TI 

Gestor do projeto – Rodrigo Lacalendola - TI 

https://angularjs.org/
http://getbootstrap.com/
http://www.json.org/
http://schemaform.io/
http://handlebarsjs.com/

