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O Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing, elaborado por 
representantes de 13 entidades, entrou em vigor no último dia 13. As regras éticas para as 
empresas mandarem mensagens de relacionamento para seus clientes já estão valendo, mas 
as punições só serão aplicadas, pelo Caspem (Conselho de Autorregulamentação para a Prática 
de E-mail Marketing) a partir de 11 de novembro, quando vence o prazo de 180 dias para 
adaptação. 
 
"Nesta primeira etapa, estamos em uma fase de aculturamento das empresas. Um pequeno 
comitê ainda vai definir quais serão as punições", contou Walter Sabini Jr., um dos membros 
do Conselho Superior do código. 
 
Segundo Sabini Jr. entre as opções de punições está o bloqueio dos e-mails dos domínios das 
empresas que não seguirem as regras por meio dos provedores, que também estão 
representados no conselho. 
 
O objetivo do código é profissionalizar o uso do e-mail marketing, que ainda é muito mal 
utilizado pelas empresas e por isso confundido com spams. Entre as regras propostas pelo 
código estão a aplicação do conceito soft-opt-in pelo qual a empresa pode mandar e-mail aos 
clientes de sua base de dados sem que eles tenham autorizado desde que ela tenha um 
relacionamento anterior com eles. "Pela regra anterior isso era impossível porque o 
consumidor precisava aceitar receber os e-mails", explicou Sabini Jr. As regras também 
determinam a disponibilidade de dois recursos de descadastramento, devendo um deles ser 
por meio do link no próprio e-mail e a identificação do remetente com endereço válido. 
 
"Se a empresa passar a sua base de dados de clientes para uma parceira ainda assim deve 
aparecer como remetente da mensagem", explicou. Por exemplo, se a loja X passa seus 
cadastros para a empresa de viagens Y fazer uma promoção para aquela base de dados, o e-
mail terá de partir da loja e não da empresa de viagens. Assim o consumidor tem como saber 
de onde saiu a informação e pode pedir a exclusão. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 ago. 2009, p. 28.  


