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Uma ferramenta em adaptação
E-mail marketing conquista espaço nas estratégias de comunicação direta, mas ainda sofre com  a má utilização 
Mariana Ditolvo

Prejudicado pela grande 
quantidade de mensagens inde-
sejadas que invadem as caixas 
postais de internautas brasilei-
ros, o e-mail marketing já passou 
por maus bocados, mas vem 
conseguindo conquistar respeito 
e tem sido inserido com mais 
frequência nas estratégias de 
relacionamento de empresas de 
todos os portes. Há, no entanto, 
uma evidente linha que separa a 
boa utilização da ferramenta das 
práticas condenáveis que, não 
raro, ainda conseguem trazer 
resultados imediatos para os 
anunciantes. 

Os problemas em questão, 
porém, vão além da dissemi-
nação do spam na internet, 
passando também pela falta de 
relevância dos conteúdos, obses-
são por uma grande quantidade 
de disparos e acompanhamento 
falho da comunicação instaurada 

entre empresas e consumidores 
através do e-mail marketing.

Com o claro objetivo de fa-
zer crescer a adesão ao canal e 
incentivar a utilização de regras 
essenciais para a não prostitui-
ção da ferramenta, foi fi nalizado 
há exatamente um ano o Código 

de Autorregulamentação para a 
Prática do E-mail Marketing (Ca-
pem). A partir dele foi criado um 
Conselho Superior de Ética que 
pretende representar e fi scalizar 
o e-mail marketing nos moldes 
do que faz o Conselho de Au-
torregulamentação Publicitária 

(Conar) em relação ao mercado 
publicitário de maneira geral. 

Resultado de esforço con-
junto de 14 entidades — entre 
as quais estão a Associação 
Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd), IAB Brasil e Asso-
ciação Brasileira das Agências 

Digitais (Abradi) —, o código 
foi concebido também na ten-
tativa de barrar a necessidade 
do Projeto de Lei no 21, que 
prevê a criminalização do envio 
incorreto de e-mails. Segundo 
Edson Barbieri, diretor de e-mail 
marketing da Abemd e CEO da 
Frontier Digital Business, a ideia 
é que a disseminação de boas 
práticas evite a penalização de 
quem trabalha de acordo com o 
Capem. “O PL 21 está em fase 
de fi nalização no Senado, mas 
fi zemos uma reunião com o se-
nador Renato Casagrande para 
enfatizar que a autorregulamen-
tação do mercado pode resolver 
os problemas colocados em 
questão. No momento estamos 
em uma situação confortável, 
já que o senador entende que 
o mercado está em processo de 
adaptação e se movimenta em 
direção ao uso correto do e-mail 

Barbieri: movimentação para modifi car o Projeto de Lei 21, 
que prevê a criminalização do envio incorreto de e-mails

Sabini Júnior: site do Capem irá receber denúncias referen-
tes ao envio de mensagens criminosas ou não solicitadas
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Como donos de seus dados, os internautas podem 
intervir no envio de mensagens não solicitadas. Algu-
mas dicas simples podem salvar sua caixa de entrada:

• Evite divulgar seu e-mail em lugares públicos, como 
em listas de discussão, por exemplo;
• Forneça seu endereço eletrônico apenas quando re-
almente desejar manter algum tipo de relacionamento 
com aquela empresa;
• Leia sempre as políticas de privacidade das empresas; 
• Nunca clique em e-mail com remetente desconhecido 
e não interaja com quem você não conhece;
• Peça o descadastramento de seu e-mail de qualquer lista que não te interesse. Caso seu 
pedido não seja atendido, reporte a mensagem e o remetente como spam.

O tal Soft Opt-in

Além da autorização ou não para 
recebimento do e-mail marketing, os 
profi ssionais do setor contam com 
uma terceira possibilidade, que é a 
do chamado “soft opt-in”. Incluída 
nas linhas do Código de Autorregu-
lamentação, a categoria contempla 
qualquer tipo de relacionamento 
prévio entre empresa e consumidor 
para ativação de endereços eletrôni-
cos nas bases de envio.

Por isso, se o internauta tiver 
fornecido um cartão de visitas, 
participado de um evento, assina-
do uma lista de discussão ou tido 

qualquer relação comercial pré-
via e comprovável com qualquer 
empresa, seu e-mail poderá ser 
incluído na lista de destinatários 
autorizados. “Esse tipo de autori-
zação permite um primeiro e-mail 
de contato com o internauta em 
questão. Mas caso ele não queira 
dar prosseguimento a esse relacio-
namento, a empresa deve retirar 
seu nome do banco de envio ime-
diatamente”, explica Walter Sabini 
Júnior, membro do Conselho Supe-
rior de Ética do Capem e CEO da 
Virid Interatividade Digital.   (MD)

O objetivo fi nal do e-mail marketing 
não é atingir massas de consumidores, 
mas sim ajudar na criação de campanhas 
com alto poder de segmentação e focadas 
em cada indivíduo. Segundo os profi ssio-
nais do setor, esse é um excelente ponto 
de contato, por exemplo, para travar 
diálogo com os que compram pela inter-
net oferecendo informações preciosas 
capazes de fazer com que determinados 
clientes consumam mais vezes nas mes-
mas lojas virtuais. 

O canal não deve, contudo, ser enca-
rado como ferramenta de captação de 
clientes através do envio não direcio-

nado. Barato, o e-mail marketing pode 
ser utilizado com apelo promocional e 
de vendas, mas também pode funcionar 
brilhantemente para ações de relaciona-
mento e prestação de serviços, como em 
caso de avisos de entrega e acompanha-
mento de pedidos. “Usar o e-mail para 
agradecer uma compra ou parabenizar 
por datas especiais pode estreitar as re-
lações entre empresas e consumidores. 
Tudo depende sempre de como será feita 
a abordagem”, opina Edson Barbieri, 
diretor de e-mail marketing da Abemd e 
CEO da Frontier Digital Business. (MD)

Por que e-mail marketing?

A base das boas práticas
O Código de Autorregulamentação para a 

Prática do E-mail Mar keting (Capem) contém 
regras essenciais para a não prostituição da 
ferramenta de e-mail marketing:

• Tenha sempre uma estratégia defi nida;
• Segmente a mensagem;
• Certifi que-se de que o destinatário faz parte 
de sua lista de autorização;
• Produza um conteúdo relevante;
• Atente para a criação das peças prezando por 
itens como linguagem, conteúdo e frequência 
de envio;
• Cuide para que a programação da mensagem garanta sua exibição 
em diferentes situações;
• Defi na seus objetivos e monitore seus resultados para ser cada vez mais assertivo.

Fique atento!

marketing”, conta Barbieri.
Para o executivo, de maneira geral, 

as empresas estão recebendo bem as 
instruções do código e é perceptível 
uma rápida movimentação para ade-
quação por parte dos anunciantes e, 
às vezes, por consequência, das agên-
cias de publicidade. “É fato que, se o 
mercado se regula por conta própria 
e mostra sinais de evolução, a pressão 
tende a ceder e a sociedade começa a 
entender melhor as vantagens do e-
mail marketing e os internautas, seus 
direitos enquanto donos das contas de 
e-mail”, acredita Barbieri.   

Desde que entrou em vigor, o Capem 
aborda, entre outros, a necessidade do 
uso de uma base de destinatários com 
autorização prévia e a obrigatoriedade 
da opção de descadastramento quando 
for essa a vontade do dono do e-mail. 
Em uma segunda etapa, ainda em 
planejamento e sem data defi nida para 
fi nalização, um site deverá funcionar 
como canal de denúncias referentes ao 

envio de mensagens criminosas ou não 
solicitadas. Conforme informa Walter 
Sabini Júnior, membro do Conselho 
Superior de Ética do Capem e CEO da 
Virid Interatividade Digital, o projeto 
está em fase de seleção de agência 
para produção do site e angariação de 
verba para torná-lo viável. 

Ainda de acordo com Sabini, as 
boas práticas instituídas através da 
autorregulamentação têm sido úteis 
para educar agências e empresas sobre 
o uso correto do e-mail marketing, mas 
o aculturamento do mercado deve 
levar mais tempo do que o desejado. 
“Não há dúvidas de que, com o tempo, 
a sociedade saberá de fato distinguir o 
que é e-mail marketing do que é spam. 
Mas esse é um processo moroso e, por 
isso, o código de autorregulamentação 
deve ser mais divulgado e disseminado 
pelos membros do mercado”, conside-
ra Sabini.  

Exemplo de como o Capem tem 
contribuído para o amadurecimen-
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Ao mesmo tempo em 
que cresce em importância 
entre empresas anuncian-
tes, o e-mail marketing 
tem o desafi o de se fazer 
reconhecer. Isso porque a 
quantidade de mensagens 
disparadas diariamente 
compromete a capacidade 
de discernimento do usuá-
rio sobre o que é spam e o 
que é um e-mail legitima-
mente autorizado.

Dados do mais recente 

relatório feito pela Cisco, 
por exemplo, colocam o 
Brasil como o terceiro país 
que mais envia spam, atrás 
apenas dos Estados Unidos 
e da Índia. Do total, o País 
foi responsável pela dis-
seminação de 6,71% das 
mensagens indesejadas 
enviadas. Vale lembrar 
que, há pouco tempo, o 
Brasil ocupava a liderança 
no ranking, tendo apre-
sentado queda de 4,3% no 

número de envio de spams. 
Ainda segundo o relatório, 
a quantidade de spams em 
todo o mundo deve crescer 
30% em 2010 em compa-
ração com o ano passado. 
“Elucidar o consumidor 
sobre o que é ou não spam 
é essencial para que o mer-
cado não saia prejudicado. 
Daí a importância das boas 
práticas”, sustenta Jonatas 
Abbott, diretor executivo 
da Dinamize.             (MD)

Criminoso – Também conhecido como phishing, esse tipo de 
mensagem tem como único objetivo o roubo de senhas e dados para 
a execução de fraudes virtuais. Esse tipo de spam é responsável pela 
maior parte dos problemas dos provedores.

Ingênuo – A empresa faz uma lista aleatória ou compra um mai-
ling de endereços já pronto para fazer o disparo de suas mensagens. 
Apesar de, às vezes, trazer algum resultado, esse tipo de spam é 
geralmente fruto da falta de conhecimento das boas práticas.

“Picareta” – Esse é o tipo de mensagem em que o remetente 
sabe que está fazendo o caminho errado. Geralmente ele compra 
listas de e-mails disponíveis de forma ilegal e não oferece opção 
para o descadastramento.

to do e-mail marketing, Pedro 
Reiss, diretor e sócio da F.biz, 
conta que, quando começou a 
procurar empresas de disparo 
para um de seus clientes, tinha 
como premissa alcance e cober-
tura. “Eu tinha um visão de mídia 
para o e-mail marketing sempre 
buscando um maior volume 
de disparos. Com o código em 
mãos e a experiên cia, passamos 
a prezar pela relevância do con-
teúdo e pela atividade da pessoa 
com relação ao e-mail marketing 
enviando menos mensagens e 
obtendo melhores resultados”, 
reconhece Reiss. “As agências 
em geral têm difi culdades em en-
tender a melhor maneira de ter 
assertividade e muitas empresas 
ainda fazem envios sem nenhum 
padrão. Tratar o e-mail marke-
ting com seriedade é a função e 
o desafi o do código instaurado. 
Mas acredito que o mercado ain-
da deverá enfrentar difi culdades 
nesse sentido”, acrescenta.

  
Campeão de retorno

É senso comum entre os 
profi ssionais que trabalham com 
e-mail marketing que a ferra-
menta vem vivendo uma explo-
são mundial de uso nos últimos 
anos. As bases de crescimento 
das empresas do setor ficam, 
em média, em torno de 40% ao 
ano sem a menor perspectiva 
de baixa. Nos Estados Unidos, 
segundo a Direct Marketing 
Association (DMA), o e-mail 
marketing apresenta o maior 
retorno sobre o investimento 
das mídias digitais, com US$ 46 
para cada dólar investido. Isso 
considerando os baixos custos 

de envio, aliados, claro, a uma 
estratégia bem defi nida. 

No Brasil, contudo, há uma 
latente falta de números que 
retratem a atual situação desse 
mercado. Alguns movimentos 
isolados, porém, têm contribuído 
para dimensionar, se não a real 
lucratividade do setor, o poten-
cial de expansão das ações de 
e-mail marketing. 

Pesquisa recente feita pela 
Dinamize em parceria com WBI 
Brasil, mostrou que 71,5% das 
2.845 anunciantes pesquisadas 
disseram fazer uso do e-mail 
mar keting como forma de ofere-
cer produtos e serviços aos con-
sumidores. Na edição do mesmo 

estudo, realizada em 2007, esse 
número era de 64,5%. Do total 
das empresas, 30,2% fazem en-
vios semanais, 19,9% mensais, 
15,1% quinzenais e 13,7% diá-
rios. “A frequência dos disparos 
é algo que exige a atenção dos 
anunciantes. No nosso dia a 
dia percebemos que, no geral, 
dois disparos por semana é uma 
frequência ideal, nos casos em 
que o consumidor quer estar em 
contato com aquela empresa”, 
afi rma Jonatas Abbott, diretor 
executivo da Dinamize. 

O Censo Digital, publicado 
pela Abradi em 2009, também 
serve para ilustrar a importância 
do e-mail marketing na cadeia de 
serviços digitais ofertados pelas 
agências no Brasil. Segundo o 
levantamento, a ferramenta era 
então a quarta mais requisitada 
pelos anunciantes com 8,5% das 
solicitações de serviços atrás de 
produção de sites, programação 
e campanhas e à frente de ações 
em redes sociais e estratégias 
de search.

Outra referência pode ser re-
tirada dos relatórios de comércio 
eletrônico publicados periodica-
mente pela e-bit. Apenas para 
ter uma ideia, o e-mail marketing 
é considerado por aproximada-
mente 12% dos e-consumidores 
como a segunda mídia que mais 
estimula o consumo online, 
perdendo apenas para os busca-
dores e compradores de preços 
que, juntos, respondem por cer-
ca de 30% das compras virtuais. 
“O uso do e-mail marketing está 
em expansão e as empresas 
que vendem online estão cada 
vez mais cientes disso. Hoje 

em dia é comum en-
contrar ações mais 
assertivas e anun-
ciantes trabalhando 
com excelência seu 
público-alvo. Afi nal, 
quem não gosta de 
receber uma ofer-
ta personalizada de 
acordo com o que 
procura?”, pergunta 
Pedro Guasti, diretor 
geral da e-bit. 

Ainda neste se-
gundo semestre, a 
Associação Brasi-

leira de Marketing Direto deve 
incluir em seu relatório anual al-
guns números que expressem a 
evolução do e-mail marketing no 
País. Segundo Edson Barbieri, 
dados como a receita estimada 
do mercado e volume de envios 
devem integrar esse primeiro 
retrato. “Uma vez desenhado, o 
interesse pela ferramenta deve 
crescer ainda mais e as boas 
práticas devem se sobressair 
por trazer melhores resultados 
baseados em ética de mercado”, 
acredita o executivo, que na 
Frontier envia atualmente cerca 
de 5,5 bilhões de mensagens ao 
ano para clientes como Editora 
Abril, Claro e Grupo RBS.

O vilão do mercado

Tipos de spam

Fonte: Dinamize

Para Abbott, a frequência ideal, quando o consumidor quer 
estar em contato com a empresa, é de dois disparos por semana
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