
solidificação do e-commerce é uma
tendência mundial, disso ninguém

tem dúvida. E o Brasil, claro, não poderia
ficar de fora desse imenso mercado, cujo
faturamento cresce sem parar. Ocupan-
do a 6a posição em número de mternautas,
nosso país tem 39 milhões de pessoas
conectadas à rede - o que já justifica in-
vestir no e-commerce.

Em 2007, o faturamento do varejo on-
line no Brasil bateu na casa dos R$ 6,4
bilhões. E o número de e-consumidores
teve uma evolução de 36% alcançando
9,5 milhões de pessoas. Em 2001, esse
número mal chegava ao 1,1 milhão de
clientes. O atual cenário é resultado de
vários fatores: a expansão da internet, as
políticas de segurança da informação, a
disseminação da confiabilidade da rede
e, também, de uma nova cultura de uso
da web como instrumento de vendas.

A rápida aceleração do comércio ele-
trônico - um modelo de negócio que tem
pouco mais de seis anos de vida - tam-
bém está mudando a forma de praticar o

marketing, especialmente nas empresas
pontocom e no varejo on-line. É evidente
que as ferramentas tecnológicas ainda
precisam ser mais bem utilizadas, mas
também é visível o esforço do.setor em
busca do aprimoramento das ações de
marketing na rede. É clara, também, a
necessidade de desbravar o enorme po-
tencial desse nicho de mercado. Afinal, a
agilidade do meio digital pode facilitar a
adoção de uma estratégia de marketing
coerente e alinhada com a política comer-
cial da empresa - e que responda aos
anseios dos consumidores.

As novas ferramentas de Tecnologia
da Informação aplicadas à internet pro-
porcionaram novas possibilidades de
marketing para disseminar as marcas.
Hoje, existem ferramentas que permitem
não só mensurar a visibilidade da imagem
corporativa, mas, muito mais importante,
conhecer o perfil dos clientes, um por um.

Porém a ausência de um órgão regulador
que crie e fiscalize a adoção de determina-
das regras de comunicação digital ainda
dificulta a consolidação das boas práticas
do marketing on-line.

No e-commerce não é diferente, mes-
mo que haja uma constante busca de apri-
moramento, justamente por ser um mo-
delo de negócio relativamente novo, mui-
tas companhias aplicam o marketing no
meio digital utilizando conceitos e práticas
antigos. Ou seja, trabalham na internet com
os mesmos critérios e da mesma forma
com que atuam nas mídias tradicionais.

É óbvio que os veículos de mídia tra-
dicionais continuarão a ter um papel im-
portante. Mas as companhias de todos
os portes e segmentos podem e devem
utilizar, cada vez mais, o marketing digi-
tal - principalmente o e-mail marketing e
a newsletter - como uma de suas estraté-
gias de comunicação. Essa necessidade é
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ainda mais intensa no e-commerce - afi-
nal, é um canal de comunicação que ven-
de produtos pela internet.

Agora, imagine a possibilidade de
medir quantas e quais vendas resultaram
de uma campanha de e-mail marketing'.
Imagine também mensurar - por meio
de apenas um clique do destinatário da
mensagem - o assunto de maior interes-
se dele? E que tal pensar em uma campa-
nha que se converta em um cadastro so-
bre os clientes, mesmo que não tenha
resultado necessariamente em vendas?

Tomemos apenas um exemplo. Idea-

lize uma campanha de ofertas com
eletroeletrônicos em geral, insira os pro-
dutos com desconto, separe a base de ca-

dastros interessados naqueles produtos
(lembre-se da importância da segmen-
tação), envie a mensagem e puxe os diver-
sos relatórios de acessibilidade. Agora,
analise cada usuário que entrou no site a
partir do e-mail da campanha, quais ofer-
tas foram mais acessadas e quantas delas
resultaram cm vendas. Depois, verifique
quantos destinatários apenas cucaram em
um produto, mas não compraram, ou, en-
tão, quantos acabaram se cadastrando em
uma outra área do seu website - caso este
ofereça diversidade de interesses.

Sim, é possível fazer tudo isso, por-
que a famosa "aceleração" da tecnologia
permitiu infinitas possibilidades de cap-
tação e mensuracão de dados no mundo

virtual. Mas o trabalho analítico não pára
por aí. Ao contrário, acaba de começar.
Já pensou no que o departamento de
marketing da empresa pode fazer com
todas essas informações em mãos?

Nessa etapa surgem incontáveis pos-
sibilidades, dependendo da estratégia e do
posicionamento da empresa no mercado.
É possível fazer a segmentação da seg-
mentação - e, a partir daí, preparar uma
oferta especial para os clientes que não ge-
raram vendas, mas clicaram no e-mail en-
viado, demonstrando interesse no produ-
to. Mais: com o cadastro dos clientes que
compraram um determinado produto será
possível fazer campanhas personalizadas
com outros lançamentos ou ofertas, ao in-
vés de mandar, periodicamente, a mesma
campanha para a mesma base de pessoas.

E nesse ponto entra um componen-
te fundamental: a ética na comunicação.
Com essas possibilidades de mensuracão
e segmentação, a empresa consegue res-
peitar a privacidade de seus clientes, for-
necendo a eles apenas as informações que
lhes são relevantes. O cliente fica satisfei-
to e a empresa não deixa de vender.

Percebe-se, portanto, que a ferra-
menta de e-mail marketing encurta a dis-
tância entre a empresa e o c l iente
prospectado. É a receita do bolo que, fi-
nalmente, dá certo: o marketing se torna
um aliado das vendas.
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