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Ao procurar por uma plataforma de e-mail marketing, o desejo das empresas em geral é um 
só: mandar sua mensagem para o maior número possível de pessoas. Por isso, dentre todas 
as funcionalidades que o serviço apresenta, o envio costuma ser a mais valorizada. Porém, 
reduzir uma ferramenta de e-mail marketing a um sistema de envio de mensagens é um 
equívoco que precisa ser evitado. Trata-se de um processo longo e abrangente, que possui 
diversos aspectos – todos eles fundamentais para o sucesso dos negócios.  
 

A quantidade de pessoas que uma plataforma de e-mail marketing consegue agregar é, sem 
dúvida, um dos aspectos mais importantes do trabalho. No entanto, está longe de ser o único. 
Enxergar o marketing digital como algo maior do que simplesmente seguir cronogramas para 
campanhas de e-mail marketing é uma característica imprescindível para estruturar retornos 
bem-sucedidos e aumentar a visibilidade da marca. Ou seja, aqui falamos que, além das ações 
operacionais, é preciso ampliar o campo de visão sobre o que é necessário ser feito em todas 
as etapas, desde a prévia de uma campanha até a mensuração de seu retorno. Seguir 
corretamente o antes, o durante – e não apenas o durante – e o pós, certamente contribuirá 
para o retorno mais importante no processo: a entrega dos resultados.  

E não estamos longe de realmente fazer jus à boa reputação de nossa imagem. Acredite se 
quiser, é possível aplicar o conceito de “governança” em e-mail marketing. Sim, aplicar 
processos que seguem padrões nas diversas fases que envolvem uma campanha, com 
delegação correta de tarefas para cada responsável por uma atividade. Inclusive, com 
acompanhamento entre o tempo de desenvolvimento “x” a entrega de determinada etapa. 

Isso é extremamente vantajoso para todas as partes envolvidas, desde a empresa que 
planeja, envia e mensura uma ação de e-mail marketing, até para o próprio público-alvo que a 
recebe. Justamente porque, se as ações foram desenvolvidas de forma correta e, 
principalmente, transparente, a probabilidade de aproveitamento da mensagem é muito maior. 
E, consequentemente, voltamos ao que quis dizer no início deste artigo: irmos além do simples 
disparo e efetivarmos nossa preocupação real com o lado macro da história, a nossa imagem. 

Junto a tudo isso, conhecimentos prévios em marketing digital, estudos sobre o assunto, 
pesquisas infindáveis já disponíveis na internet com órgãos que se preocupam com essa 
questão, são essenciais para o planejamento estratégico e auxiliam muito como um guia para 
operacionalização de cada ação.  

Quando falamos em empresas de grande porte, que, em sua maioria, contam com agências 
digitais para realização das campanhas, essa preocupação triplica. Quanto mais campanhas, 
mais cuidado deve-se ter, pois é praxe sabermos que, quanto maior o número de atividades 
(em qualquer área), maior a probabilidade de erros e acertos. Isso não isenta o mercado de 
PME´s, que pode se aproveitar deste momento, em que se fala de políticas e normas para 
comunicação on-line, para começar da forma mais correta. 

Estamos vivendo um marco na era digital. E esse momento exige não só a atenção com o que 
está chegando, mas também a responsabilidade em aplicar o que para os outros ainda é uma 
tendência. Pois, se quisermos chegar à frente, as boas práticas em comunicação digital devem 
ser realidade. 
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