


mundo, tem superado expectativas sobre custo,

benefício e interação do usuário. Podemos dizer

que o e-mail, além de um meio rápido e barato

de comunicação, consegue agregar benefícios,

como: registrar e documentar mensagens, elimi-

nar barreiras geográficas e atingir o público-alvo

em qualquer lugar que ele estiver. A privacidade

e tempo de resposta são fatores relevantes na

escolha dessa comunicação, pois garante que

as pessoas se sintam à vontade para responder

no tempo em que acharem necessário e, assim,

garantir o melhor momento para a interação.

Hoje, esse formato de comunicação não restringe

idade, sexo, ou classe social, sendo acessível a

todos e faz com que cada vez mais pessoas em

diferentes regiões, de diferentes culturas e hábi-

tos, comecem ou continuem a utilizar o e-mail

como principal meio de comunicação", analisa

Walter Sabini Júnior, CEO da Virid Interatividade

Digital (www.virid.com.br).

Com esses valiosos dados em mãos, as agên-

cias e os profissionais envolvidos com a produção

na web vislumbram um nicho de mercado que

pode render bons frutos para os seus negócios.

Estamos falando do e-mail marketing. Nova-

mente, vamos recorrer aos números para com-

provar tal afirmação.

Na 2a edição da pesquisa "O uso do e-mail

marketing nas corporações brasileiras", reali-

zado pela WBI Brasil (www.wbibrasil.com.br), em

parceria com a Focai Pesquisas e a A2C Internet,

49,14% dos entrevistados revelaram que efetuaram

compras após receber um e-mail de propaganda

e 55,53% das empresas apontavam que já tinham

desenvolvido ações na área. Então, qual seria a

melhor explicação para números tão otimistas?

"O e-mail marketing possui a melhor relação

custo/benefício comparado a outras formas de

comunicação on-line. Pode ser utilizado em diver-

sos tipos de campanhas, seja ela de prospecção

ou de relacionamento. É capaz de ser informativo

ou impactante, periódico ou sazonal, passivo ou

interativo e tudo ao mesmo tempo. Consegue,

até mesmo, ser viral e, por seu caráter ime-

diatista, é capaz de causar impacto no público

exato, em dias e horários estratégicos. O e-mail

marketing é complementar a todas as outras

mídias, on-line e off-line, por todos os motivos

citados acima", afirma Walter.

Outra vantagem desta ferramenta envolve seu

caráter de direcionar a comunicação exatamente

ao público que se quer atingir. "Este é o único

instrumento que o cliente percebe que é direcio-

nado para ele. Produtos e serviços são ofertados

para aquela pessoa. Uma comunicação segmen-

tada, One to One. Todas as outras formas de

comunicação são provocativas (floaters, banners,

skyes etc.), causam impacto em um prospect, sem

um desejo comunicado anteriormente de vontade

de receber uma comunicação sobre aquele tema

específico. E são, na verdade, formatos de propta-

ganda tradicional (TV, jornais e revistas)", ressalta

Sérgio Coelho, sócio-diretor da agência HomeWe-

bbing (www.homewebbing.com.br).

Tinha uma pedra no meio do caminho
A frase é do célebre poeta mineiro Carlos

Drummond de Andrade e pode ser aplicada

ao processo evolutivo do e-mail. Isso porque a

prática do envio de mensagens comerciais não

solicitadas pelo usuário, conhecida como spam,

começou a prejudicar o meio como forma de

comunicação.

Podemos dizer até que o pânico começou

a tomar proporções grandiosas. Durante algum

tempo, especialistas apontavam que o spam

poderia acabar com o correio eletrônico, devido

ao tráfego de mensagens indesejadas que tiram a

paciência e o tempo útil de navegação do usuário.

Hoje, a boa notícia é que esse cenário parece

ter sido contornado, pois como vimos acima, o

e-mail ainda continua sendo uma importante fer-

ramenta de comunicação. "Seguindo essa lógica,

aquela ligação que recebemos no meio do dia,

• oferecendo um plano de saúde, por exemplo,

deveria acabar com o telefone, não é mesmo? O

fato é que as pessoas se adaptam à dinâmica dos

meios e aprendem a extrair os benefícios e se

proteger das desvantagens", argumenta Car-

los Pitchú, diretor da unidade de web da Salem

(www.salem.com.br).

O avanço da tecnologia também contribuiu
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"O e-mail marketing possui a melhor relação custo/benefício com-
parado a outras formas de comunicação on-line" (Walter Sabini)

para diminuir as ações maliciosas. "Inicialmente,

acho que os usuários começaram a perceber o

que era lixo e o que não era lixo. Após um grande

aprendizado com o recebimento de inúmeros

spams, os usuários já começam a identificar o que é

spam e o que 'a princípio' não é spam. Outro ponto

importante que não podemos deixar de destacar foi

o avanço da tecnologia, dos servidores que come-

çaram a expurgar ações de spams, dos filtros, enfim

de uma série de procedimentos que foram instala-

dos para proteger os usuários", relata Sérgio.

Além disso, a mudança na cultura de quem

trabalha o marketing por e-mail foi fundamental

para que a prática caísse em total descrédito.

"O mercado está repensando a sua forma de se

comunicar com o cliente. Sabe-se que, quando

você recebe um e-mail com assunto que não é de

seu interesse, as chances de você ler/clicar são

mínimas. Então, por que mandar 100 mil e-mails

e torcer para dez usuários clicarem? Sendo que

eu posso filtrar isso e mandar e-mails com assun-

tos certos para as pessoas de interesse. Dessa

forma, com 100 e-mails, posso ter o retorno de

80 usuários que irão ler e clicar. Assim, o trabalho

para essa filtragem poderá ser um pouco maior,

porém, haverá redução de custos e maior resul-

tado efetivo", aponta Thiago Torres, coordenador

de desenvolvimento em criação da VM2 Agência

Digital (www.vm2.com.br).

Quando seu uso é recomendado?

Não é porque o marketing por e-mail é cercado

de números tão significativos, que você deve sair

disparando campanhas a esmo. "Elas são reco-

mendadas sempre no lançamento de sites, anún-

cios de eventos, promoções e tudo que envolve

lançamentos. Com um bom banco de e-mails, você

terá retorno imediato. O beneficio é que você

ganhará tempo e ao invés de esperar o usuário

chegar na sua página para ver a informação, você

corre atrás do usuário e faz ele saber que aquela

informação existe", diz Thiago.

Segundo os especialistas da agência Lumina 1

(www.lumina1.com.br), Fábio Flandoli (VP de

Inovação), Marcus de Freitas (diretor de planeja-

mento estratégico) e Fabiana Deziderio (gerente

de negócios), a ferramenta assume papel funda-

mental quando utilizada de forma estratégica.

"Só precisamos lembrar que o e-mail marke-

ting é uma das ferramentas da estratégia e ele

tem tempo e papel definido na comunicação. Um

e-mail marketing (não uma newsletter que só tem

o papel de informar) vem sempre acompanhado

de um trabalho maior, como, por exemplo, o lan-

çamento de um site, ou de uma nova ferramenta.

É como dizemos 'a ponta do iceberg'. O principal

benefício é conseguir sustentar um contato com

a base de clientes e prospects com baixo custo. E

mensuração efetiva", orientam.

Tal argumento é reforçado pelos benefícios

que a ação pode proporcionar. "Quando traba-

lhado em conformidade com o público e objetivo

do cliente, os benefícios são imensos, pois ele é

barato, instantâneo, personalizável e não agride

o meio ambiente, já que a mensagem é transmi-

tida sem a necessidade de ser impressa. Por si só,

torna-se viral, devido a possibilidade de encaminhar

com facilidade. Possui a melhor mensuração do

ambiente on-line, pois, além de medir visualizações,

cliques, tráfego de origem-destino, conversões etc.,

captura hábitos do destinatário complementando

suas informações de cadastro", revela Walter.

Além disso, lembrando dos transtornos

causados pelo spam, as campanhas só devem ser

direcionadas para quem efetivamente autorizou o

seu recebimento. "O e-mail marketing é sempre

bem-vindo, desde que seja empregado de forma

estratégica e não disparado aleatoriamente. Só

deve ser utilizado quando o público-alvo aceita

receber as mensagens (opt-in). Além disso, é

recomendado que, além de opt-in, assegure-se

que o público possua interesse na mensagem

e isso pode ser garantido usando o recurso da

segmentação", alerta Walter.

Trabalhando a forma e o conteúdo

Na hora de estruturar a forma e o conteúdo

do e-mail marketing, é preciso ficar atento aos



elementos que estarão divididos em três partes: topo, corpo e rodapé

da mensagem. "O topo, geralmente, contém um link para visualização

do e-mail marketing direto no browser, como uma página da web. Essa

prática de usabilidade garante a visualização correta da mensagem,

caso o usuário tenha problemas em visualizar as imagens ou formata-

ção de cores e fontes em sua aplicação de e-mail", explica Walter.

Lembrando ainda que o topo é a primeira parte a ser visualizada

pelo usuário. "O importante é lembrar que o primeiro bloco de infor-

mação é fundamental para toda a peça, pois é o de rápida leitura pelo

usuário. Além disso, os campos From (De) e o Subject (Assunto) são

super importantes para que o cliente se interesse na abertura da men-

sagem", cita Daniel Winter, gerente de planejamento da Addcomm

(www.addcomm.com.br).

Já no corpo da mensagem, o primeiro cuidado envolve a

definição da família tipográfica. "Aqui e em todos os demais tex-

tos importantes do e-mail marketing (incluindo títulos e links), é

altamente recomendado utilizar fontes de sistema, que são fontes

básicas presentes em todos os sistemas operacionais. Ao definir

uma formatação de fonte, ofereça alternativas como neste exem-

plo: 'Helvetica, Arial, sans-serif. Quem não tiver a fonte Helvetica,

vai visualizar o conteúdo na fonte Arial (a segunda definida) e quem

não tiver nenhuma das duas, vai visualizar o estilo sans-serif sem

comprometer o design. Dentro das fontes de sistema, é importante

identificar aquelas que são nativas apenas de Windows, como Tre-

buchet MS, Arial e Verdana e providenciar alternativas para usuários

de Mac OS e Linux", diz.

Segundo o especialista, outro detalhe importante na concepção

gráfica do corpo da mensagem é o uso de imagens. "Use sempre em

formato *.jpeg ou *.gif, com 72 dpi de resolução (algumas versões

do Internet Explorer não interpretam bem o formato *.png). Cuidado

também para não pecar no excesso: se o e-mail tiver mais imagens

do que texto, poderá ser classificado como spam. O mesmo vale

para uma única imagem grande e com link. A marca da empresa

remetente deve estar no topo e à esquerda para uma rápida identifi-

cação por parte do usuário".

Em relação à paleta de cores da peça, as particularidades vão

desde as restrições técnicas do aplicativo de leitura de mensagens

ao perfil do público-alvo. "O uso de cores também merece cuidado

especial: algumas aplicações de e-mail não interpretam cores de

fundo definidas em folhas de estilos ou na própria tag e, se sua men-

sagem for composta em texto branco e fundo preto, o usuário não

poderá ver o conteúdo", explica Walter.

"É claro que mandar uma mensagem com uma fonte ilegível ou

com cores tão fortes, que fazem você pular da cadeira, está fora de

questão. Mas as boas agências estão acostumadas a fazer esta peça

e sabem que clareza é fundamental. Outro ponto é que o brasileiro



é bem visual. Então, nada de enviar e-mails no estilo americano, que

normalmente tem fundo branco e textos enormes", complementam

Fábio, Marcus e Fabiana.

No terceiro bloco de informações, oferecer uma forma de

descadastramento ajuda a reforçar a seriedade e a preocupação do

remetente com as boas práticas. "Por fim, no rodapé, é de bom tom

incluir um link para opt-out, caso o usuário não queira mais receber

mensagens deste remetente", diz Walter.

Além do opt-out, a ética também se estende para o que será

oferecido ao usuário quando ele clicar no link apresentado no e-mail

marketing. "Um call to action bem definido é muito importante

para a efetividade da peça, mas a principal recomendação é um

conteúdo que reflita exatamente o que o usuário vai encontrar após

o clique. Ética acima de tudo. Não adianta tentar enganar os usuários

com promessas milagrosas que o frustrem depois. O usuário tem que

perceber credibilidade na peça e na oferta. Mentir ao usuário é a

forma mais rápida de acabar com a sua base", orienta Tiago Cruvinel,

diretor da iThink (www.ithink.com.br).

Nesta etapa do processo, não devemos esquecer que a criati-

vidade é um dos elementos principais para se garantir o sucesso da

campanha. "Uma ação de e-mail marketing tem sempre que estar ali-

nhada com o objetivo da campanha, no visual e na estratégia. Apre-

cio muito campanhas criativas, como uma da Volks, que tinha uma

animação de um cão que corria atrás de um carro utilizando recursos

simples de links com âncoras, e a campanha The Axé Effects, da

Holics (www.holics.de/axe). Creio que a criatividade para otimizar os

resultados que a ferramenta proporciona é o ideal", afirma Ricardo

Rimoli, diretor de criação da Made (www.made.com.br).

"Um caminho é repensar a forma de ver um e-mail, criar uma

interatividade em que é possível fazer o usuário não apenas clicar e

sim pensar. Há alguns meses criamos uma campanha pela qual o usuário

poderia 'jogar' dentro do e-mail, a mensagem seria para um novo jogo

e quando o usuário clicava na opção desejada, o e-mail descia para a

outra opção desejada, isso tudo através de uma âncora colocada no e-

mail. A idéia era a interatividade que gerou a possibilidade de 'navegar'

pelo e-mail, fazendo ele ficar curioso sobre o lançamento e obrigando

ele a clicar. Uma idéia simples e que deu um retorno excelente", com-

plementa Thiago.

Administrando a base de dados

Além dos aspectos gráficos, de conteúdo e de tecnologia, a efetivi-

dade de um e-mail marketing vai depender também da qualidade do

banco de dados a ser utilizado no disparo da campanha.

"Este é um dos pontos fundamentais para o sucesso de uma

campanha. Se a base não for adequada, com certeza a sua ação não

obterá o resultado esperado. Pode existir a melhor criação, a melhor



ferramenta de envio, mas se a base não estiver limpa, com o público

específico para esta ação, de acordo com a demanda do produto ou

do serviço, será apenas mais uma ação de comunicação sem sucesso.

Portanto, na fase de planejamento, a validação de adequação da base

de dados com o produto e serviço deverá ser avaliada", orienta Sérgio.

Um detalhe fundamental é a atualidade dos endereços ali

contidos. Para se ter uma idéia, cerca de 30% dos e-mails de uma

base mudam todos os anos, segundo revela pesquisa da empresa de

marketing direto Zartana (www.zartana.com).

"O melhor banco de dados para trabalhar é o banco de dados

de clientes. Isso porque esses serão os usuários mais receptivos à

mensagem, que estão acostumados com a marca e que se cadastra-

ram por vontade própria. A interação é, sem dúvida, muito maior que

a compra de base, por exemplo. Para ter sempre uma base pronta

para disparo, é necessário atualizar periodicamente os dados dos

cadastrados (eles vencem muito rápido) e, a cada nova ação, conferir

se os usuários opt-out estão realmente excluídos", ressaltam Fábio,

Marcus e Fabiana.

No final, um bom trabalho será alcançado sempre que você pro-

curar conhecer e respeitar o seu usuário. "É o primeiro passo para

se manter uma base útil e eficiente. Sua base é construída ao longo

de todo o processo de relacionamento com prospects e clientes.

Sua qualidade é diretamente proporcional à forma como a empresa

conduz suas ações de e-mail marketing e captação de cadastros. Não

adianta disparar uma peça com um conteúdo totalmente fora das

necessidades de um determinado usuário. A campanha só será efe-

tiva se a oferta for realmente útil e aderente aos usuários. De outra

forma, prepare-se para perdê-lo", alerta Tiago.

Marketing por e-mail longe do spam
Bate-papo: Cristine Hoepers, gerente de segurança do CERT.br

(www.cert.br)

Wd :: Quais são os prejuízos causados pelo tráfego de spam pela

internet brasileira?

Cristine :: Para as empresas e provedores os problemas são inúme-

ros e, muitas vezes, o custo adicional causado pelo spam é trans-

ferido para a conta a ser paga pelos usuários. Alguns dos maiores

problemas são:

* Impacto na banda. Para as empresas e provedores, o volume

de tráfego gerado por causa de spams os obriga a aumentar a capa-

cidade de seus links de conexão com a internet. Como o custo dos

links é alto, isto diminui os lucros do provedor e, muitas vezes, pode

refletir no aumento dos custos para o usuário.

* Má utilização dos servidores. Os servidores de e-mail dedicam



Como construir um mailing?
No artigo "Boas práticas E-mail Marketing Parte II - Construção da base"

(http://tinyurl.com/3bxqc5), o especialista Fábio Nunes, da Zartana (www.

zartana.com), indica as principais maneiras para se construir um mailing:

- Ofereça cadastro em seu site

e deixe claro como usará a

comunicação

Ter uma boa página para
aquisição de novos cadastros
para suas listas de distribuição
é um processo muito impor-
tante e muitas vezes esque-
cido. Lembre-se que essa é a
principal forma de enriquecer
sua base. Mantenha um link de
fácil acesso para o formulário e
colete apenas informações que
serão utilizadas no processo
de segmentação. É importante
comunicar a freqüência com que
as mensagens serão enviadas
e descrever resumidamente o
conteúdo. Não deixe as caixas
de opção marcadas para recebi-
mento de e-mails.

- Adquira listas somente de
fornecedores idôneos e com
duplo opt-in
Caso você não tenha uma base
de e-mails, iniciar suas cam-
panhas com listas de terceiros
pode ser uma alternativa, porém
utilize com cautela e mode-
ração. Certifique-se de que
apenas endereços de usuários
que optaram por receber con-
teúdo de terceiros estão nessa
lista - obtidos em formulários
de cadastro como "gostaria de

receber promoções e ofertas de
terceiros?". Pesquise sobre a
idoneidade do fornecedor, exis-
tem empresas especializadas
em comercialização e enriqueci-
mento de base.

- Explore o marketing viral
Mantenha sempre em seu site e
em suas newsletters um convite
para o usuário enviar o conte-
údo para um amigo, indicar seu
serviço ou produto. Ofereça
promoções para indicação e
instigue de forma criativa seus
usuários a convidarem seus
amigos. A forma mais ágil para
crescer sua base é com auxílio
dos usuários já cadastrados.

- Mantenha uma base de usuá-
rios ativos
Com o grande volume de
novos serviços de provedores
de e-mail e rotatividade de
funcionários entre empresas,
é comum que muitos desses
mudem o endereço eletrônico.
Em média, 30% de uma base de
e-mails muda a cada ano. Evite
enviar comunicação a contas
inexistentes ou com problemas
de leitura, você paga por isso.
Apresente de forma clara ao
usuário o procedimento correto
para atualização de seus dados.

Text Box
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