
Avalanche de

Popularização
da internet
facilitou o envio
de mensagens
publicitárias
dirigidas e
aumentou o
aborrecimento
dos consumidores

impressionante popu

larização do uso da

internet transformou a

rede mundial de computadores

nos últimos anos em um impor-

tante canal de envio de mensa-

gens publicitárias dirigidas. De

acordo com a opinião unânime

dos especialistas em marketing

direto, a eficiência e o baixo

custo da web são fatores que

fazem com que hoje pratica-

mente nenhuma campanha cri-

ada pelas agências para os seus

clientes deixe de levar em con-

sideração o envio de e-mails.

A prática, quando realizada a

partir de critérios éticos que le-

vam em conta a pertinência das

mensagens e a vontade dos

consumidores de recebê-las,

tem se mostrado eficaz e lucra-

tiva. Infelizmente a volúpia pelo

lucro fácil acaba provocando o

efeito contrário. Ainda são mui-

tas as empresas que teimam

em enviar uma avalanche de e-

mails sem adotar critério técni-

co algum. Trata-se das mensa-

gens conhecidas como spams.

"Pesquisas estimam que, em

todo o mundo, cerca de 70%

das mensagens enviadas são

lixo eletrônico", acusa Renato

Opice Blum, presidente do Con-

selho Eletrônico da Federação

do Comércio do Estado de São

Paulo (Fecomercio-SP).

Além de provocar a irritação

dos usuários da internet contra

as marcas que agem sem ne-

nhuma responsabilidade, a fal-

ta de critérios acaba gerando

preocupação a quem utiliza essa

ferramenta de marketing de

maneira séria e profissional com

um efeito secundário que seria

bastante prejudicial: o surgimen-

to de uma legislação que proíba

as empresas de utilizarem o

expediente. A julgar pelos pre-

cedentes observados em ações

de telemarketing no ano passa-

do, o medo se justifica. Nos

Estados Unidos o setor de mar-

keting direto sofreu um forte

abalo com a promulgação da lei
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Do Not Call (não me telefone).

No Brasil, na cidade de Porto

Alegre, a partir de uma proposta

do vereador Juarez Pinheiro (PT)

foi promulgada uma lei similar à

norte-americana, abrindo um

precedente para a adoção de

outras restrições às ações dirigi-

das no mercado brasileiro.

O momento é mais do que

conveniente para que os inte-

ressados se movimentem em

defesa de uma auto-regulamen-

tação que se mostre eficaz.

Dentro desse espírito, a Feco-

mercio SP e outras sete entida-

des - Abap (publicidade), Abe-

md (marketing direto), ABA

(anunciantes), Abranet (prove-

dores de acesso, serviços e in-

formações da internet), Câma-

ra-e.net (comércio eletrônico),

AMI (mídia interativa) e Abes

(empresas de software) - lan-

çaram em novembro do ano

passado o Código de Ética Anti-

Spam, nome que recebeu um

texto elaborado com o propósi-

to de orientar o uso do e-mail

marketing dentro de concei-

tos éticos. Seu con-

teúdo é similar ao do

Manual de Boas Ma-

neiras nas Ações de E-

mail Marketing, lança-

do em julho de 2003

pela Abemd, uma das

signatárias do código

(veja no quadro os

tópicos principais do

documento).

A grande diferen-

ça entre o código e o

manual encontra-se

no rigor com que eles

serão colocados em

prática. Efraim Kapul-

ski, presidente da as-

sociação de marketing

direto, explica que o manual

foi criado para complementar

o texto do código de ética da

entidade, que apesar de ser

bastante abrangente foi escri-

to antes da era da internet.

Patrícia Peck, presidente do

comitê de trabalhos que ge-

rou o código, explica que o

projeto se espelha na atua-

ção do Conselho Nacional de

Auto-Regulamentação Publi-

citária (Conar) e promete que

serão adotados critérios rígi-

dos de avaliação contra as

empresas denunciadas pelos

consumidores. Para tanto será

criado e mantido um conselho

que responderá pela fiscaliza-

ção do mercado. Os trâmites

para que isso aconteça se en-

contram em discussão.

Em paralelo à criação do

código e do manual, a Abemd

trabalha há mais de um ano no

desenvolvimento de um servi-

ço pelo qual os consumidores

que se sentirem incomodados

poderão pedir a exclusão tem-

porária de seu nome dos cadas-

tros adotados pelos anuncian-

tes em campanhas que se utili-

zem de mensagens dirigidas,

seja por malas-diretas, telema-

rketing ou internet. "O serviço

será baseado em um software

sofisticado que vem sendo de-

senvolvido aqui no Brasil e está

na fase final de testes", revela

Kapulski. O presidente da Abe-

md também adianta que várias

entidades ligadas ao setor igual-

mente estão trabalhando para

o lançamento de um código de

ética voltado para o setor de

telemarketing. "Acredito que em

breve teremos novidades a esse

respeito", revela.

Em defesa da lei
O receio de que

surjam novas leis que

dificultem a prática do

marketing direto não

significa que as enti-

dades ligadas à área

sejam contrárias ao

lançamento de uma

legislação federal que

regulamente a estru-

turação e o uso de

ações baseadas em

bancos de dados pe-

las empresas brasilei-

ras. Pelo contrário. De

acordo com Kapulski,

essa é uma tese de-

fendida há muito

tempo pelas entida-

des ligadas ao setor,

tanto que há sete anos foi cri-

ado o Comitê Interassociativo

de Privacidade, que reúne re-

presentantes da Abemd, da ABT

(telemarketing) e do IDBM (da-

tabase marketing). O comitê

ajudou a elaborar e apoia a

aprovação do Projeto de Lei n°

3.494/2000, do senador Lú-

cio Alcântara (PSDB/

Ceará), cujo texto está

em tramitação no

Congresso e agrada

o setor. "O que não

queremos é o surgi-

mento de leis draco-

nianas, que prejudi-

quem atividades que

geram milhares de

empregos", resume.

O presidente da

Conselho Eletrônico

da Fecomercio-SP é

outro defensor da

tese. Tanto que a en-

tidade, depois de aju-

dar a lançar o Código

de Ética Anti-Spam,

desistiu de participar

do processo de cria-

ção do conselho que fiscalizará

sua adoção pelo mercado.

"Acho que o lançamento do

código foi uma iniciativa muito

bem-vinda. Mas agora vamos

lutar pelo surgimento de uma

lei, o que considero muito mais

eficaz para coibir os abusos",
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