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PREZADO CLIENTE, 
 
O envio de e-mails pelo sistema é totalmente automatizado utilizando de API de comunicação junto ao Mandril, 
essa por sua vez é uma das maiores empresas do mundo para envio de e-mails em massa ou através de sistemas 
próprios como é o nosso caso, atualmente nossos sistemas enviam em torno 75000 e-mails mês, não existe controle 
sobre o e-mail chegar na caixa de lixo eletrônico ou não, o que o destinatário deve fazer é verificar sua caixa de 
SPAM e dizer que aquele e-mail não é SPAM, uma vez, feito isso não mais o e-mail será redirecionado ao Lixo 
Eletrônico.  
 
Para melhorarmos a reputação de um domínio é necessário realizar algumas configurações junto a empresa que 
hospeda o seu domínio, normalmente essas empresas de hospedagem utilizam do Cpanel para configurar o 
domínio, envie a ela esse e-mail e solicite que faça as alterações conforme instruções.  
 
Feito isso é muito importante que nos retorne dizendo que foi feito as configurações, feito esse contato é possível 
verificarmos se está correto ou não. 
 
Caso seja o painel Cpanel podemos também realizar a configuração para você nosso cliente, basta nos enviar o 
endereço de acesso ao seu painel e também usuário e senhas. 
 
INSTRUÇÕES 
 

DKIM 
 
DKIM is a DNS-based email authentication mechanism that helps Mandrill more effectively send mail on your behalf 
by allowing receivers to verify that we have permission to send your email. To enable DKIM, create a TXT record 
for mandrill._domainkey.yourdomain.com (just replace yourdomain.com with the domain you're setting up) with the 
following value: 
 
CHAVE A SER INSERIDA: 
 

v=DKIM1; k=rsa; 
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36
d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynH
WBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB; 

 
SPF 

 
SPF is another DNS-based email authentication mechanism. If you don't yet have an SPF record, you'll want to add 
one for your domain. At a minimum, the value should be the following if you're only sending mail through Mandrill for 
that domain: 
 
Caso não exista nenhum, insira esse: 
 
v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all 

 
Caso já exista algum SFP, siga as instruções: 
 
If you already have a TXT record with SPF information, you'll need to add Mandrill's servers to that record by 
adding include:spf.mandrillapp.com in the record (before the last operator, which is usually ?all, ~all, or -all). 
 
Todas essas informações são técnicas, portanto contate o suporte do seu domínio ou nos envie os dados de acesso 
do seu painel de administração do mesmo. 
 
A Brim Sistemas também é provedora, caso tenha interesse hospede conosco! 
 
Atenciosamente, 
 
Brim Sistemas 
Suporte técnico 
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