


A pesar da falta de glamour
se comparado com o ba-
dalado Twitter e com ou-
tras redes sociais, o e-mail
marketing foi decisivo na

campanha que alçou Barack Obama à
presidência dos Estados Unidos. Con-
tinua sendo a ferramenta de marketing
digital mais utilizada e, ainda, a mais
abrangente e efetiva também por parte
das empresas. Esses fatos, contudo, le-
vantam uma questão: se o plano de co-
municação mais comentado dos últimos
tempos teve como principal arma men-
sagens eletrônicas enviadas às caixas de
entrada de eleitores norte-americanos,
por que o e-mail marketing é pouco con-
siderado e mal utilizado por muitas com-
panhias brasileiras?

É de surpreender, mas após levan-
tamento em meio ao próprio mercado,
consultando especialistas e fornecedores
de plataformas de e-mail marketing,v
além de agências e anunciantes, a con-
clusão a que a revista ProXXIma chegou
foi algo desanimador: nem o básico é fei-
to com excelência. E a falta de cuidado
de algumas companhias tem gerado, por
vezes, verdadeiros desastres de gestão e
relacionamento com a base de dados e
com o consumidor final.

Apesar de não ser nenhum hype, nem
por isso o bom e velho e-mail se tor-
nou menos eficaz como ferramenta de
marketing. Na verdade, quando bem uti-
lizado, ele continua (e continuará sendo)
matador. Obama que o diga.

DESPREZO E PRECONCEITO
Se é assim, por que a ferramenta é ainda

mal explorada? Para a vice-presidente de
mídia da Wunderman, Cris Rother, o e-
mail marketing é ainda, por muitas em-
presas e executivos de marketing, "visto
com desprezo". Como ela ressalta, "mui-
tas companhias têm um bando de dados,
e não banco de dados. Na minha experi-
ência profissional, sempre que usei esse
recurso obtive ótimos resultados", asse-
gura. Segundo ela, a principal falha na
hora de usar o e-mail marketing no Bra-
sil está na falta de uma estratégia de seg-
mentação e também de uma linguagem
que seja adequada ao público visado. Ela
lembra que não é raro que alguém te-
nha a "brilhante" idéia de digitalizar um
anúncio feito para uma revista e enviá-lo
de modo massivo para uma enorme lis-
ta de e-mail, algo que é contrário àquilo
que os especialistas e o bom senso bási-
co, em se tratando das boas práticas de
e-mail marketing, recomendam.

O presidente da Rapp Worldwide, Ri-
cardo Pomeranz, tem um ponto de vista
similar. "O e-mail marketing gera muito
retorno quando bem empregado", diz.
Segundo ele, a ferramenta deve ter como
base o marketing de permissão. Para o
executivo, são três os conceitos princi-
pais. O primeiro deles diz que a comu-
nicação dirigida precisa ser autorizada.
Antes de receber a mensagem, o destina-
tário precisa fazer o opt-in, isto é, concor-
dar em receber a informação. O segun-
do ponto prega a relevância: o assunto
entregado não pode ser estranho ao re-
ceptor. Por fim, a mensagem precisa ser
personalizada, não massiva e genérica.
"É comum pensar que a personalização
significa que a marca está falando indivi-



dualmente com cada pessoa. Não se trata
disso. O processo de personalização tra-
balha na camada da percepção do con-
sumidor. É importante que o indivíduo
sinta que a marca está conversando com
ele. Mas ela não está, necessariamente,
fazendo isso", pondera Pomeranz.

Outro ponto, levantado pelo diretor co-
mercial da eCentry, Luiz Augusto Perei-
ra, é a interatividade: "Não adianta dis-
parar um e-mail que não tenha nenhum
conteúdo complementar, como um link.
Quanto mais interatividade com o desti-
natário, melhor", recomenda.

Carlos Alves, diretor de gestão de
marca e responsável pela área digital
do HSBC para a América Latina, atuou
três anos em Londres, um ano em Hong
Rong e cinco anos em Nova York, pelo
banco, sempre responsável pela gestão
da marca do HSBC na área de conteúdos
e mídias digitais. Para ele, e-mail marke-
ting é uma ferramenta mais que especial.
Recomenda que toda empresa valorize

com inteligência e cuidado o momento
em que o cliente abre o e-mail, como se
fosse uma espécie de joia rara: "Quan-
do enviamos um e-mail para um clien-
te, precisamos estar conscientes de que
isso deve ser muito mais do que apenas
uma oferta. Se ele decidiu abrir nosso e-
mail, sua expectativa é ver uma oferta
da marca diferenciada e só para ele. O
e-mail é uma ação de intimidade e deve
ser absolutamente dirigido. Você precisa
entender toda essa expectativa do cliente
para que a relação com a marca não se
quebre", diz.

O HSBC tem trabalhado com o cicía de
vida dos clientes. Para as pessoas que são
recém-casadas ou têm um filho pequeno,
por exemplo. Chega aí o grau de segmen-
tação: "Formamos clusters", conta Alves,
"com base nos interesses. Com isso, para
esse público, sabemos que podemos fo-
car na campanha de investimento. Essa
segmentação tem resultado em retornos
fantásticos. Em geral, se uma empresa
mandar para 100 milhões de pessoas e
alcançar 1% de retorno, isso é considera-
do legal. Com a nossa estratégia, temos
conseguido até 6% de resposta. Dois ou
três anos atrás não olharíamos para isso
dessa forma. Usávamos filtros primários
para a segmentação, olhando apenas o
perfil de investimento, e não de compor-
tamento."

Alves faz uma analogia para enfati-
zar sua estratégia: "Podemos fazer uma
comparação com o search. Se eu for ao
Google, posso fazer ofertas para pessoas
que buscam cartão de crédito, mas posso
também fazer isso para as pessoas que
procuram viagem. Isso vende mais do
que a opção anterior".

FOCO NO CONTEÚDO
E NA EXCELÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Na opinião do diretor de marketing e car-
tões da Gol, Murilo Barbosa, o resultado
das ações de e-mail marketing depende
de alguns pontos-chave. Em primeiro lu-
gar, é preciso definir bem aquilo que se
pretende comunicar e a quem a informa-
ção será dirigida. Na análise do executi-
vo, quanto mais massiva e genérica for a
ação, menor será o nível de adesão. "De
forma geral, o mercado utiliza como re-
ferência um índice de 3% de retorno para
o e-mail marketing. Mas a partir do mo-
mento em que público e mensagem são
bem definidos e a base foi qualificada, é
possível chegar a resultados de até 50%
ou mais", sustenta.

A Gol utiliza o e-mail marketing prin-
cipalmente como ferramenta de comuni-
cação de dois produtos: o programa de
milhagem Smiles e o cartão Voe Fácil,
que permite o parcelamento da compra
de passagens aéreas. No caso do Smiles,
a Gol já chegou a obter retorno de 48%,
ou seja, praticamente metade dos desti-
natários respondeu positivamente ao es-
tímulo da empresa.

Barbosa conta que, no momento, a
companhia realiza uma campanha de
upgrade de categoria do cartão Smiles.
Ele explica que em cada caso é necessá-
rio estimular o cliente de acordo com a
situação em que o mesmo se encontra.
"É um marketing quase um para um, ou
seja, alguém pode receber um upgrade
se viajar duas vezes, enquanto outro pre-
cisará viajar mais quatro", ilustra. A em-
presa, nesse caso, não pode usar o e-mail
marketing de modo genérico. Dá traba-
lho, sem dúvida. Mas Barbosa se mostra



satisfeito com os resultados obtidos. "O
público da Gol é muito conectado à in-
ternet. A comunicação digital permite
trabalhar com recursos inexistentes em
revistas e jornais. Há mais dinamicida-
de. A companhia em hipótese alguma
considera a possibilidade de não usar o
marketing direto digital", afirma.

Luís Cassio de Oliveira, diretor exe-
cutivo de marketing da Visa no Brasil,
revela que todas as ações de e-mail ma-
rketing da companhia "são segmentadas
e dirigidas a públicos muito específi-
cos. Os clientes que compram ingressos
de acesso aos estádios de futebol (Visa
Pass), por exemplo, são foco de ações es-
pecialmente pensadas para quem gosta
do esporte. Vamos no detalhe, fazemos
várias análises e cruzamentos para oti-
mizar cada centavo investido".

Outra dica de Oliveira: "O e-mail ma-
rketing tem de ser direto. As imagens são
mais importantes que os textos, para que
o cliente identifique logo de cara a men-
sagem. Dessa forma, ele consegue desco-
brir logo se o que oferecemos é de fato de
seu interesse ou não".

MIX DE MÍDIAS

Em agosto deste ano, a Wunderman de-
senvolveu uma ação para a fabricante de
computadores Dell. O objetivo era lançar

o notebook Studio XPS 13, um modelo
compacto e com forte apelo para quem
busca um equipamento leve a ponto de
facilitar a mobilidade e que, ao mesmo
tempo, seja capaz de segurar a barra na
hora de executar jogos e multimídia. É
fácil perceber que o produto tem um forte
apelo entre os jovens. A idéia da agência
foi criar um concurso cultural no qual
os interessados precisavam responder à
pergunta "Como você preencheria o dis-
co rígido de um notebook e por quê?" As

duas melhores respostas receberam um
Studio XPS 13 cada.

A campanha contou com comercial na
MTV, divulgação em redes sociais como
Twitter, Facebook e Orkut, marketing de
busca e links patrocinados no Google e
no Yahoo e também com e-mail marke-
ting. Na análise de Cris, foi essa utiliza-
çao de diversas mídias que ge-
rou resultado. Foram 140 mil
acessos ao hotsite da campa-
nha, o que significa uma



taxa de conversão de 7%, enquanto a l
base histórica da própria agência para
esse tipo de iniciativa é de 3,4%. Outro
dado relevante da ação foi o custo por
aquisição: apenas R$ 1. Novamente, foi
um resultado melhor do que a média,
que é de aproximadamente R$ 30. "Isso
não só mostra que o e-mail marketing
funciona, mas que quando você trabalha
várias mídias, atingindo esse target e de-
pois fazendo uma comunicação direta, o
resultado é mais efetivo", analisa.

Para desenvolver o e-mail marketing
da campanha, a Wunderman recorreu
à base de cliente da própria fabricante,
com a qual a agência já tinha familiari-
dade. "A base de dados era muito sen-
sível à promoção. Não é como fazer um
anúncio de televisão. Em uma mídia de
massa fala-se para todo mundo e o que
converter é legal, mas os gastos são altos.
Usamos um canal de televisão segmenta-
do, depois segmentamos ainda mais por
meio de marketing de busca e redes so-
ciais e matamos de vez quando falamos
diretamente com o cara por meio do e-
mail marketing", detalha Cris.

NAS REDES SOCIAIS
Segundo dados da Alexa Internet, servi-
ço da Amazon que mensura a visitação
de sites, os internautas gastam significa-
tivamente mais tempo em redes sociais
do que em sites de busca, como Google e
Yahoo. Porém, uni levantamento da em-
presa de serviços de e-mail marketing
ExactTarget mostrou que os usuários não
enxergam com bons olhos as ações de '
marketing realizadas dentro de ambien-
tes colaborativos: eles não querem que
seu canal de comunicação pessoal seja
inundado com mensagens irrelevantes.
A boa notícia é que algumas empresas
têm conseguido divulgar sua marca com
sucesso nesse tipo de site. Outro estu-
do da mesma companhia, realizado em
março deste ano, detectou um significa-
tivo incremento na tendência de integrar
e-mail marketing e redes sociais. Em
2008,13% dos especialistas entrevistados
tentaram aumentar suas estratégias de
abordagem por e-mail com o auxílio dos
ambientes de compartilhamento digital.



E-MAIL MARKETING

Em 2009, o percentual daqueles que pla-
nejam o mesmo saltou para 46%.

O estudo procurou coletar insights dos
profissionais que obtiveram sucesso na
empreitada. Em primeiro lugar, eles dis-
seram que ainda há poucas práticas es-
tabelecidas e que, por isso, é importante
manter o foco na inovação. Outra per-
cepção do grupo foi que os consumido-
res se incomodam com o discurso de ma-
rketing. A sugestão foi manter distância
do jargão tradicional da área e focar em
relevância e autenticidade. Por fim, eles
afirmaram que é preciso ter em men-
te que aquilo que significa sucesso no
marketing tradicional pode não fazer sen-
tido nas redes sociais. Ou seja, métricas
habituais não são necessariamente boas



nesses ambientes. Criar uma página da
marca ou produto no Facebook e esperar
que os usuários se tornem fãs para então
enviar convites para alguma ação e criar
hotsites interativos com animações que
possam ser enviadas a amigos por e-mail
estão entre as ações de sucesso citadas
no relatório.

Carlos Alves, do HSBC, conta sua ex-
periência no casamento de email marke-
ting com redes sociais: "Nos EUA, en-
frentávamos uma aprovação bem baixa
para e-mail marketing. Apenas 10% das
contas que eram abertas no banco acei-
tavam receber e-mails. Usamos redes so-
ciais como o Twitter e o Facebook, crian-
do um perfil do HSBC, para interagir ali
com os nossos consumidores. Isso pos-
sibilitou que as pessoas começassem a
criar maior afinidade conosco, passando
a permitir envio a elas de informações
mais relevantes, fosse via RSS ou e-mail
marketing. No Brasil, o mercado ainda
não está fazendo isso".

SEGMENTE E COLHA RESULTADOS
Já a elaboração cuidadosa da base de
dados foi fundamental para a ação que
a Rapp fez, em 2007, para o lançamen-
to de um novo modelo do Golf, carro da
Volkswagen. Segundo Pomeranz, a ação
desenvolvida sustentou-se nas três pre-
missas da permissão acima destacadas.
Para isso, a agência trabalhou com a base
de e-mails de clientes da Volkswagen
que tinham dado o opt-in para recebe-
rem informações da montadora. Porém,
como os interesses dos cadastrados eram
diversos, a Rapp lançou mão da relevân-
cia e selecionou apenas quem já havia
comprado o Golf pelo menos duas vezes,
o que significava que a pessoa prova-
velmente tinha interesse em adquirir o
novo modelo ou, pelo menos, acharia o
assunto pertinente. Por fim, a comunica-
ção enviada foi personalizada, partindo
da identificação dos compradores que ti-
nham aderência ao canal e-mail. Os de-
mais foram atingidos com ações off-line.

A peça enviada para a caixa de entrada
dos selecionados continha um teaser do
modelo: não havia imagem, do veículo,
apenas seus contornos. Desse modo, o des-

A consul tor ia nor te -amer icana Silverpop desenvolveu estudo propr ie tár io so-
bre a relação de e f i c á c i a das ações de e-mai l market ing repl icadas nas redes
soc ia is chamado E-mail Gone Viral: Measuring 'Share to Social ' Per formance
- ou seja, medindo a per formance do e-mail quando ele se torna viral.

O estudo é longo (faça o download em www.silverpop.com), talvez em al-
gum momento um tanto técnico, mas trazemos a você alguns dos principais
achados.

1. Usuários de redes soc ia is repl icam e-mails com links internos para seus
amigos e seguidores, ampl iando não só a d is t r ibu ição da mensagem e de
seu conteúdo como o terrípÍTem que ela f i ca no ar, com re levância, sendo
"c l icada" e lida.

2. Esse tempo pode se estender, em média, a uma semana após o envio; no
pico, algumas mensagens são cucadas por par t ic ipantes de redes soc ia is
até 44 dias depois do disparo.

3. A empresa não consegu iu t raçar um modelo pred i t ivo a part i r do compor-
tamento dos in te rnau tas pesqu isados , ou seja, não houve uma cons is tên-
cia estatíst ica que, por sua redundânc ia e repet ição, resultasse em um pa-
drão. O internauta das redes socia is cl ica ou não cl ica em uma mensagem
sabe-se lá por quê... Mas replica e dá nova vida ao e-mai l market ing .

4. Facebook manda no j o g o ; é nele que as mensagens de e-mai l ganham vida
nova de forma mais f reqüente e cons is tente .

Além disso, a Silverpop chegou a outras conclusões e, a partir delas, criou
uma tábua de dicas. Veja algumas e tire proveito delas:

1. Incluir links de repl icação de sua mensagem para Facebook, MySpace e
Twitter é p roced imento recomendado, mas o ideal para aumentar a per-
fo rmance de c l iques e de lei tura das mensagens é ident i f i car qua is dos
pa r t i c i pan tes da sua base de cadas t rados são de fa to mais at ivos e colocar
o foco pr ior i tar iamente neles.

2. Um e-mail repl icado em uma rede social , segundo est imat ivas da consul-
tor ia, pode ser ampl iado em até 24,3%.

3. A pro jeção da Si lverpop é de que a repl icação de uma peça de e-mai l ma-
rketing em redes soc ia is seja responsável pela amp l iação de até 1% da
taxa de cl iques (CTR) . Esse número, no futuro, deverá ser maior e cres-
cer.

4. Os e-mails mais simples, ob je t ivos e d i retos, mesmo
que baseados pr ior i tar iamente em tex tos (desde
que curtos e de fáci l compreensão) , são aqueles
que, tendenc ia lmente , são mais repl icados e re-
d i rec ionados pelos pa r t i c ipan tes de redes soc ia is
a seus amigos e seguidores.

5. O local de pos ic ionamento do link no layout
do seu e-mai l market ing in f luenc ia na taxa
de cl iques e na e f i các ia da rep l i cação , mas
não é isso que determina a o t im ização da
performance f inal .



tinatário era convidado a visitar o hotsite,
no qual ele podia apreciar, em primeira
mão, fotos do novo Golf, já que o novo mo-
delo não havia sido divulgado na mídia.
Os interessados na aquisição do veículo
deveriam preencher um formulário para
que um representante da montadora os
contatasse posteriormente e a venda fosse
efetivada. Tantos cuidados com a segmen-
tação geraram resultados que falam por
si só: 72,6% dos e-mails enviados foram
abertos e 56% dos destinatários visitaram
o hotsite da campanha, isto é, 36 mil pes-
soas, das quais 1,5% comprou o carro.

TECNICAMENTE IMPECÁVEL

Pereira, da eCentry, lembra ainda que qual-
quer peça de e-mail marketing precisa estar
tecnicamente adequada. "Há boas práticas
para construir uma mensagem de forma
que ela tenha melhor sucesso na entrega
às caixas de entrada dos destinatários", ob-

serva. Isso é necessário para que o comu-
nicado não seja identificado pelos sistemas
de segurança dos provedores como lixo
eletrônico. Para evitar problemas, é pre-
ciso contar com o auxílio de um profissio-
nal capaz de desenvolver não só o aspecto
visual da peça, mas também a sua progra-
mação. Além disso, empresas especializa-
das no desenvolvimento e envio de e-mail
marketing têm equipamentos adequados
para realizar métricas e até mesmo adequar
a mensagem a cada tipo de e-mail. Acredite,
isso é realmente necessário. Nessa etapa, o
amadorismo pode reduzir drasticamente a
eficácia da ação. Um estudo realizado em
agosto pela MailChimp, empresa especiali-
zada em envio de e-mail marketing, mostrou
que os usuários do Gmail são mais efetivos
na leitura dos e-mail que recebem, e tam-
bém clicam mais nos links das mensagens.
Segundo o levantamento, a menor taxa de
abertura foi obtida com os usuários do siste-

Segmente a base ao extremo e man-

tenha-a atualizada como um processo

ininterrupto de gestão de database ma-

rketing, e não como uma atividade pon-

tual e/ou eventual;

Crie normas e processos de gestão de

sua estratégia (permanente) de e-mail

marketing, não trate suas ações ao sa-

bor de táticas estritamente momentâne-

as e sem critério definido;

Integre sua estratégia de e-mail marke-

ting ao todo da sua comunicação e de

suas demais ferramentas e disciplinas

de marketing;

Não use o e-mail como uma ferramenta

estritamente promocional.;
Mantenha um diálogo permanente com

sua base e trate cada cluster com uma

linguagem dirigida e própria; cada grupo

merece atenção especial e afinada com

seu perfil específico;

Enriqueça sua base de dados com perfis

comportamentais de seus consumido-

res; eles, aparentemente, são números

e dados, mas, na verdade, são pessoas;

Não estabeleça contatos como se es-

tivesse conversando com um robô do

outro lado; adote uma linguagem franca

e o mais pessoal possível. Quebre a bar-

reira, seja íntimo;

Nunca, em hipótese alguma, faça spam

imaginando que quantidade traz resul-

tado; quantidade pode ser sinônimo de
desperdício e de rejeição imediata de seu

consumidor, contaminando sua marca

de forma muitas vezes irreversível.

ma de e-mail da AOL (20%) e a maior ficou
com o Gmail (31%). Já a taxa de clique foi
de 7,4% no Gmail, enquanto Yahoo, AOL e
Hotmail obtiveram entre 4% e 5% no mesmo
quesito. Os dados são referentes ao mercado
norte-americano, mas evidenciam a neces-
sidade de adequação técnica das peças.
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