
Resoluções de e-mail Marketing em 2003  
 
Em 2002 a Internet retomou sua credibilidade como uma ferramenta para a obtenção de 
resultados efetivos, devido ao êxodo das ponto.com sobreviventes. Muitas se profissionalizaram e 
adaptaram seus modelos de negócio para garantir sucesso a seus clientes e obterem lucro; 
tecnologias ficaram mais acessíveis ao consumidor; houve um superávit de talento humano no 
mercado e a maioria dos “empreendedores turistas” foram para casa.  
Marketeiros por toda a parte se comprometeram a conhecer realmente seus consumidores e o e-
mail marketing, sem dúvida, foi o protagonista desta história, mostrando às empresas que o 
internauta quer mesmo se relacionar com elas, e aos consumidores virtuais que realmente existe 
gente de carne e osso por trás de um site corporativo.  
 
Considerando que o e-mail marketing possui a flexibilidade para diminuir custos e/ou aumentar 
receitas, o artigo deste mês espera ajudar o leitor com suas resoluções de ano novo no marketing 
digital.  
 
Promessas de ano novo  
 
Para que a sua campanha de e-mail atinja as suas expectativas, você precisa responder a 
seguinte pergunta: Como o e-mail irá alavancar as metas da minha empresa e/ou departamento?  
 
Entre as metas que o leitor pode criar em 2003 estão as seguintes: Obter relacionamentos online 
mais lucrativos; Reduzir drasticamente o custo de comunicação (interna e externa); Minimizar o 
custo de aquisição de cada consumidor; Entregar informações personalizadas para um mercado 
de massa;- Melhorar a freqüência de compra dos usuários; Melhorar a retenção dos clientes e 
criar um ciclo de compra mais longo; Reforçar as ações de telemarketing e outras ações online.  
 
Inovações em prática  
 
Com as metas em mente, seguem algumas estratégias de e-mail marketing que podem ser 
adotadas:  
 
1) House List - Toda organização deve possuir uma lista própria de usuários opt-ins. As 
estatísticas mostram que as House Lists, ou listas de e-mails que a empresa adquiriu com seu 
próprio esforço trazem, no mínimo, 100% mais resultados do que listas opt-ins (de usuários 
ativos) terceirizadas.  
 
Para iniciar uma house list é preciso atrair usuários e transformá-los em opt-ins. Uma sugestão é 
a criação de uma newsletter (boletim eletrônico) gratuita e periódica, que deve manter a regra do 
conteúdo 80% editorial e 20% promocional. Pratique o marketing viral: incentive seus usuários a 
enviarem uma copia da newsletter aos amigos.  
 
Outra forma de fazer a sua house list crescer rapidamente é realizar ações de e-mail marketing 
em opt-ins terceirizadas que possuam o mesmo perfil de usuários que você já possui. Para 
entender mais sobre newsletter, leia o artigo anterior, "Campanhas de E-mail Marketing Viral."  
 
2 – Formulário de Inscrição - Muita gente pensa que ações de e-mail marketing envolvem apenas 
disparos de e-mails para endereços aleatórios. Muito pelo contrário, uma ação de e-mail 
marketing começa no formulário do site da empresa ou no hot site de uma promoção ou produto. 
Lembre-se de manter em mente o motivo de existência daquele formulário, mantendo, no 
máximo, cinco campos — você poderá pedir mais dados via e-mail, posteriormente;  
 
É preciso conhecer bem o tamanho do mercado atual no qual atua, a projeção de crescimento 
para os próximos 12 meses, sua fatia de mercado e a fatia que deseja assegurar no final de 12 
meses. Com isso, o formulário terá as perguntas corretas.  



 
3 – Segmentação por perfil - Apesar da segmentação parecer ser apenas trabalho de especialistas 
em banco de dados, existem hoje no mercado inúmeras ferramentas de e-mail marketing que 
possibilitam aos marketeiros e outros profissionais a criação de campanhas de e-mail 
personalizadas sem nenhum conhecimento técnico.  
 
Segmentação é coisa seria e deve ser feita somente se a empresa está disposta a criar alguns 
processos a mais, como e-mails adicionais para cada perfil desejado; análise profunda do banco 
de dados para coleta de informações especificas de cada segmento; e um estudo mais detalhado. 
Personalização é empatia, e este é o primeiro passo para uma comunicação aberta entre empresa 
e consumidor.  
 
4 – Enquetes e pesquisas - Devido ao avanço tecnológico dos programas clientes de e-mail, 
formulários de pesquisas e enquetes podem ser inseridos diretamente dentro de um e-mail e 
enviados a todos os seus internautas opt-ins. Pesquisa é uma excelente maneira de se aprender 
mais sobre sua audiência e enriquecer seu banco de dados.  
 
Pela natureza do próprio e-mail, pesquisas e enquetes devem ser rápidas e objetivas, não 
possuindo mais do que cinco perguntas. Lembre-se: se o usuário estiver satisfeito com os seu 
serviço, ele sempre respondera pesquisas futuras.  
 
5 – Ferramentas de gerenciamento e análise - E-mail marketing não termina no disparo dos e-
mails. Cobrirei o tópico “ferramentas para campanhas de e-mail marketing” na coluna do próximo 
mês.  
 
A campanha de e-mail marketing bem sucedida exige quatro fundamentos: velocidade e robustez 
de distribuição; controle e limpeza dos e-mails retornados (bounced e-mails); análise e 
gerenciamento dos resultados; inteligência indutiva e dedutiva da campanha atual para ações 
consecutivas.  
 
Reflexão  
 
Em preparação para o ano novo, é importante refletir no que funcionou ou não em 2002 em 
termos de marketing digital. E-mail é muito mais do que anuncio digital. Se usado propriamente, 
pode alcançar todos os seus objetivos de comunicação.  
 
Eis aqui um pouco de sabedoria vinda de Jim Collins, autor do livro “Built to Last,” que ganhou 
observando mais de 1500 empresas crescerem ao longo de 40 anos: “O verdadeiro caminho para 
o sucesso empresarial requer simplicidade, velocidade e clareza.” 
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