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E-mail marketing exige acompanhamento constante e possibilidade de interação 
 
O envio de um e-mail marketing pode alavancar o sucesso de um negócio na internet, já que se 
trata de uma ferramenta importante para a empresa na geração de tráfego e, principalmente, no 
relacionamento com os clientes. A afirmação é de Dailton Felipini, professor de Comércio 
Eletrônico da Universidade Mackenzie e editor do site www.e-commerce.org.br, ao orientar que, 
por ser uma forma de cativar o usuário, o e-mail marketing requer cuidados em sua implantação.  
 
"É preciso que o e-email marketing atenda a uma necessidade do leitor, para que ele passe a 
confiar na marca e a associá-la a coisas positivas. Para isso, é necessária uma boa listagem de 
reais interessados e que se alinhe o conteúdo às chances de retorno. A idéia inicial é gerar 
conhecimento de marca, promover eventos, mas a finalidade última é aumentar a venda", 
ressalta Felipini, alertando que o e-mail marketing eficaz só é feito com pessoas que autorizam 
seu recebimento.  
 
Fazendo um paralelo com o spam que, ao contrário, não é feito com autorização do destinatário, o 
professor lamenta que, muitas vezes, o e-mail marketing é prejudicado, pois os provedores 
passaram a criar restrições de recebimento de e-mail. "Como dizem, os bons acabam pagando 
pelos maus. O spam não é uma boa estratégia, pois o retorno é baixíssimo. Para cada pessoa que 
lerá o e-mail, pelo menos duzentas ficarão zangadas com a empresa remetente", diz ele.  
 
PROMOÇÕES. A Mercado Livre, plataforma virtual que possibilita a compra e venda de produtos 
dos mais diversos segmentos, é uma das empresas que trabalha com o e-mail marketing. Seu 
diretor-presidente, Stelleo Tolda, diz que esta é uma ferramenta importante para desenvolver a 
ativação do site, fazendo com que sejam estimuladas as operações de compra ou venda. Ele 
explica que, para os clientes ativos, são enviadas mensagens com oportunidades e promoções. 
 
"Destacamos produtos que sejam do interesse da pessoa cadastrada. No que diz respeito à venda, 
transmitimos explicações sobre como vender por meio do site. Enviamos o e-mail de acordo com 
o perfil do usuário, sempre utilizando frases que chamem a atenção para a leitura do conteúdo. 
Dividimos o critério de disparo de acordo com o tipo de atividade anterior do usuário", observa 
Tolda.  
 
Atualmente, o Mercado Livre tem mais de 19 milhões de pessoas cadastradas em toda América 
Latina, com representatividade brasileira de 50% desse total, conforme informa o executivo. 
Tolda acrescenta que há um trabalho de verificação de eficácia de retorno dos e-mails disparados. 
"Temos como identificar em quais links a pessoa clica e qual é a ação que ela toma. Monitoramos 
se ela leu o e-mail, se clicou em algum item e, por último, se transacionou posteriormente. Se 
percebermos que o feedback não está satisfatório, mudamos a abordagem", explica ele.  
 
Lançamentos de produtos, promoções e divulgação de outros serviços como, por exemplo, o 
Programa Fidelidade, são alguns dos conteúdos enviados pela empresa de cosméticos O Boticário, 
a cada vinte dias, àqueles que se inscrevem em sua newsletter. Fernando Dutra, gerente de 
Serviços de Comunicação da empresa, explica que o objetivo é fornecer, em uma única peça, 
diversos assuntos de interesse do público, sem precisar impactá-lo com uma freqüência muito alta 
de envios.  
 
"O interesse pelo conteúdo é gerado por meio da segmentação da nossa base a cada disparo, ou 
seja, cada grupo de pessoas, seguindo filtros pré-determinados, recebe um conjunto de 
informações diferentes e relevantes. A análise do ponto de vista da efetividade do disparo é feita 
pela ferramenta do próprio parceiro que operacionaliza a newsletter", ressalta Dutra.  
 



Na Livraria da Vila, em São Paulo, Samuel Seibel, proprietário do negócio, diz que o e-mail 
marketing é utilizado para levar, aos que se cadastram no site, informações sobre a programação 
dos eventos promovidos e as promoções oferecidas por eles.  
 
"Atualmente, o mailing ativo tem cerca de 30 mil pessoas, as quais se cadastraram por iniciativa 
própria. Não utilizamos listas alheias, até porque queremos focar naqueles que realmente se 
interessam pelas nossas comunicações", destaca o empresário, acrescentando que o e-mail 
marketing não consegue alavancar ações dos destinatários se não possuir um bom conteúdo. 
 
Etapas na implantação do e-mail marketing 
 
>> MONTAR a infra-estrutura: criar formulários de entrada de dados no site para cadastrar os 
endereços de e-mail fornecidos pelos usuários, preparar produtos ou benefícios como estímulo 
para seus visitantes deixarem o endereço e, o mais importante, adquirir um bom e-mail software.  
 
>> MONTAR as listas de e-mails: construir o próprio mailing, com os endereços de clientes e 
visitantes do site. Anúncios em alguma newsletter com público semelhante ao seu são uma boa 
forma de trazer visitantes que podem também se cadastrar em seu site.  
 
>> ADQUIRIR software de envio: adquirir um bom software, o qual seja capaz de enviar 
rapidamente milhares de e-mails sem dificuldade, possibilitar a manutenção dos dados sem 
grandes dificuldades, a inclusão e exclusão automática de assinantes da lista, além de um suporte 
confiável e atualizações freqüentes.  
 
>> CRIAR conteúdo de qualidade: utilizar sua base de dados para se manter em contato com 
seus clientes comunicando promoções e lançamentos de produtos ocasionais ou então, enviar 
uma newsletter periódica, com informações de interesse em sua área de atuação.  
 
>> FAZER acompanhamento do e-mail marketing: fazer uma avaliação constante do programa de 
e-mail marketing, acompanhar o crescimento da lista de e-mails e o retorno em termos de 
vendas. Não se esqueça de ouvir os clientes e assinantes.  
 
Fonte: Dailton Felipini (www.e-commerce.org.br)b 
 
Pesquisa revela que qualidade insatisfatória é falha comum 
 
A Forrester Research, em recente pesquisa, reprovou quase todas as mensagens de e-mail 
comercial enviadas com a permissão do cliente. No relatório "The Best and Worst of E-mail 
Marketing in 2006" ("O Melhor e o Pior do E-mail Marketing em 2006"), a empresa de pesquisa 
verificou tudo, desde o processo de cadastramento até a criação da mensagem, e concluiu que há 
muitas falhas.  
 
"Vários e-mails ainda são newsletters, que não levam o consumidor à ação e não oferecem 
nenhuma possibilidade de interação", diz Shar VanBoskirk, analista sênior e autora do relatório. 
"Muitos ainda continuam como as antigas brochuras, trazendo uma figura bonita, mas sem 
permitir que o leitor possa responder e enviar uma opinião ou solicitar mais informações", 
argumenta ela.  
 
A pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, analisou 63 programas de e-mail marketing 
de empresas de produtos, serviços, bens de consumo, serviços financeiros, varejo e indústria. 
Apesar da maturidade significativa do e-mail marketing nas corporações, somente um programa 
foi aprovado. Shar indica as principais falhas (vide box) encontradas e recomenda que as 
empresas identifiquem as melhorias com base nas prioridades do mercado e dos usuários. 
 



Táticas. A analista acrescenta que, na Forrester Research, têm sido discutidas táticas e estratégias 
para melhorar a conversação do e-mail marketing com seus usuários. A idéia é humanizar essa 
experiência digital. Para isso, ela explica que é preciso que seja revisto o conteúdo enviado, que 
empresas bem-sucedidas em suas ações de e-mail marketing sirvam de exemplo e que a 
ferramenta seja sempre atualizada, seja no formato ou no seu conteúdo. 
 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abril 2007. Gerência, p. online. 

 


