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Não importa em que plataforma, 
dispositivo ou aplicativo disponível, a 
criatividade é fator crucial para o sucesso 
das estratégias de marketing direto. O 
e-mail marketing, por exemplo, se torna 
um poderoso aliado, quando utilizado de 
forma apropriada, mas pode se transfor-
mar em armadilha, quando aplicado sem 
consistência e relevância. A qualidade 
cadastral é o coração dessa ferramenta. 
Por isso, o spam pode ser seu maior inimi-
go – especialmente nos casos de compra 
indiscriminada de mailings para disparo 
de mensagens não segmentadas. Por ou-
tro lado, o anunciante tem a seu favor a 
agilidade para criação, desenvolvimento 
e execução das ações, que podem ser 
planejadas e postas em operação com 
prazos muito menores do que em uma 
campanha em mídia de massa. Isso sem 
contar o custo, infinitamente menor. 

“Infelizmente, pelo baixo custo e pela 
facilidade de desenvolvimento, o e-mail 
marketing está sendo banalizado e está 
cada vez mais desgastado. É uma his-
tória que vimos no passado – em escala 
bem menor, é claro – com os call cen-
ters. Quem não odeia hoje receber uma 
ligação? Ficou o estigma”, opina Daniel 
Brumatti, diretor da Ad Agency, onde o 
faturamento com ações de e-mail marke-
ting não chega a 1% do total.

O diretor regional da OgilvyOne para 
a América Latina, Renato de Paula, se 
diz contrariado com a associação entre 
marketing  direto e spam. Mas acredita 
que as agências estão trabalhando para 
mudar essa imagem equivocada da 
ferramenta. “Precisamos sair do spam 
para algo mais inteligente”, prega. Ele 
exemplifica com um caso de um de seus 
clientes, que envia apenas 100 e-mails 
marketing por mês. Mais do que a quan-
tidade, o foco aqui é a qualidade. Na Ogil-
vyOne, a média do uso dessa ferramenta 
não ultrapassa os 5%. 

Segundo o diretor, a receita vem da 
consulta e gestão de banco de dados, aná-
lises das informações, criação do conceito 
macro criativo. 

Recentemente, a agência criou uma 
campanha para a Anhanguera Educa-
cional, uma das maiores instituições de 
ensino superior da América Latina, com 
mais de 600 mil alunos. Nos processos 
seletivos da graduação, da inscrição à efe-
tivação da matrícula, o sistema conta com 
cinco etapas, o que configura um “funil 
de conversão”. Uma vez que as inscrições 
são geradas por meio de campanhas de 
massa e aumentavam a cada semestre, 
o desafio era aprimorar o processo, para 
que o resultado em matrículas e no nú-
mero de alunos acompanhasse o aumento 
na oferta de vagas e nas inscrições nos 
vestibulares.

Por se tratar de um público muito 
aderente à internet – 95% dos candida-
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tos utilizaram o canal para efetuar suas 
inscrições –, a comunicação teve o e-mail 
marketing como base, associado à SMS, 
call center e unidades de negócio. Respei-
tando às melhores práticas da ferramenta, 
o resultado foi de 94,4% de entrega de 
e-mails, 49% de aberturas únicas, 37% de 
cliques únicos e 20% de conversão ao call 
to action: todos os resultados superiores 
à média de mercado e à experiência an-
terior da instituição. O ROI foi de 6.600%, 
calculando-se apenas a conversão. 

Solidariedade online
Na Copyright, o e-mail marketing é 

utilizado como uma solução rápida. “Você 
cria e coloca no ar em pouco tempo. Mas 
não serve para tudo. Como toda ferramen-
ta de comunicação, o e-mail marketing 
é adequado para algumas ações e total-

mente inadequado para outras”, enfatiza a 
sócia-diretora de criação, Deyse Dias Lei-
te. O problema maior é o já citado spam, 
apesar dos filtros. Deyse faz uso de uma 
figura de linguagem para expressar seu 
pensamento sobre a postura das empre-
sas nesses ambientes. “Em uma realidade 
de pílulas azuis e canetas espiãs, a marca 
precisa dizer claramente: ‘sou eu e você 
sabe quem eu sou’. A eficiência da ação 
está diretamente ligada ao nível de co-
nhecimento que a empresa tem do leitor 
do e-mail. Quanto maior a personalização, 
maior a relevância.”

Entre seus cases de repercussão, 
está um realizado para a organização 
Médicos Sem Fronteiras. Em 2009, um 
surto devastador de meningite asso-
lou a África Central. Procurados para 
o desenvolvimento de uma ação que 

apresentasse essa realidade a 
seus doadores não regulares 
no Brasil e os incentivasse a 
fazer uma nova contribuição 
para que milhares de pessoas 
fossem vacinadas, a agência 
recorreu a e-mail marketing  
com link direto com o cupom de 
doação online. “Os resultados 
foram surpreendentes e a renda 
obtida ajudou a salvar milhares 
de vidas”, orgulha-se Deyse. 

Para o diretor de criação da 
RS Digital Direct, Milton Angeli, 
o e-mail marketing virou uma 
obrigação, quase uma mania. 
Hoje, muitos clientes já perce-
beram que essa não é a solução 
para alguns problemas espe-
cíficos, como relacionamento 
com público mais qualificado ou 
para produtos mais sofisticados. 
Segundo ele, pela própria banali-
zação do recurso, com os spams, 
e pela limitação tecnológica, 
a ferramenta é apenas um de 
muitos itens de uma estratégia 
eficiente de comunicação. A re-

alidade é que a questão tecnológica ainda 
é o maior entrave para a criação das peças 
de e-mail marketing da agência, segundo 
o diretor de web e comunicação digital da 
agência, João Passarinho Netto. Embora 
sejam donos de um banco de dados qua-
lificado, são frequente os bloqueios das 
ferramentas de e-mail, que em muitos 
casos identificam a comunicação como 
spam ou eliminam imagens das peças. 
Em 2009, apenas 3% do faturamento da 
RS Digital Direct foi gerado por campa-
nhas de e-mail marketing. A previsão é de 
que este percentual atinja 5% em 2010. 
“Em breve, novas tecnologias como o 
HTML5 irão reinventar o email marketing , 
permitindo uma experiência bem mais 
eficiente, com uso de vídeos, animações 
e conteúdo dinâmico, sem os bloqueios e 
problemas com segurança que limitam a 
ferramenta atualmente”, prevê Netto.

Foco no resultado 
Na Embrace, o peso do e-mail 

marketing  no faturamento deve subir dos 
15% verificados em 2009 para cerca de 
20% – resultado em boa parte gerado por 
ações de reforço a campanhas off-line. Um 
exemplo recente do que a agência vem 
fazendo neste campo é a campanha “Eu 
Indico”, criada para a Cyrela. “Embora a 
campanha tenha sido iniciada por meio 
de malas diretas convencionais, a partir 
do momento em que o cliente acessava 
o site para participar e indicar amigos, 
todos os impactos seguintes (confirma-
ções de cadastro, aviso de indicações 
aceitas e comunicados para resgate de 
recompensas) eram realizados através de 
e-mails automáticos. Os resultados foram 
excelentes, não apenas em participação 
com indicações e vendas, mas na recepti-
vidade dos clientes aos e-mails de avisos 
e contatos. Os clientes respondiam as 
mensagens automáticas da promoção e, 
em alguns casos, telefonavam para avisar 
que tinham recebido os e-mails e para 
agradecer o contato”, relata Claudio 

Uma das peças da Copyright para a ONG Médicos Sem Fronteiras 
pede doação para combater surto de meningite na África Central à
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É certo que, há bem pouco tempo, todos estavam 
aguardando o fim do uso do e-mail. Afinal, como em 
outros canais, abusamos tanto, que esta importante 
ferramenta foi banalizada. Ninguém mais se impressiona 
com o assunto “mensagem importante para você”. Mas, o 
certo é que você apaga muitos deles sem ler, mais checa 
assunto por assunto. Ou seja, quem é bom vendedor em 
menos de 40 caracteres está feito. 

Por outro lado, a vontade de falar com alguém no 
ambiente digital nunca foi tão urgente. E, por conta 
disso, venho observando um movimento tipo “fênix” 
do canal e-mail. Afinal, a ansiedade digital é tamanha, 
que não dá nem para aguardar o momento de conversar 
diretamente na sua rede social favorita. São e-mails e 
mais e-mails de gente que quer te contar alguma coisa 
(bem rápido), convidar, te seguir, te chamar a atenção 
para uma nova mensagem etc. Enfim, o conteúdo do 
e-mail migrou para outros ambientes. E pouco a pouco, 
aprendemos a priorizar o que abrir, o que jogar fora e o 
que nem queremos receber.

O mundo corporativo tem sido fortemente respon-
sável pela revitalização da atenção aos e-mails. Afinal, 
instalando filtros e mais filtros, realmente está ficando 
mais difícil receber e-mails indesejáveis. E por esta 
razão, o que chega merece um pouco mais de atenção. 
Em muitos casos, nos quais não dá para usar webmail, 
cria-se aquela expectativa de chegar em casa e ver o que 
tem na caixa postal. Outro fator que deve ser levado em 
consideração é que o esgotamento existe dentre os usu-
ários que estão online desde o começo. Existe no Brasil 
um universo de milhões de novos internautas chegando, 
cujos olhinhos ainda brilham com os comandos “enviar” 
e “receber”. 

Tudo isso ajuda, mas acredito que a volta por cima 

do e-mail depende de muita inovação, criatividade, fun-
cionalidade e tecnologia. No Festival de Cannes deste 
ano, vimos bons exemplos de e-mails que se deram bem, 
porque foram plataformas totalmente inusitadas de pres-
tação de serviço, pertinência e interatividade. Posso dizer 
que a categoria e-mail marketing foi menos aborrecida do 
que, por exemplo, ambient marketing de pequena esca-
la. Vimos coisas interessantes. Cito, a seguir, três cases 
que julguei em Cannes e, acredito, apontam tendências 
importantes, sendo que os dois primeiros entraram para 
o short list de Direct e o terceiro conquistou um Leão de 
Bronze – e, por pouco, não levou Prata. 

Para lançar seu novo modelo, o ECOnetic, em meio 
a crise e certo ceticismo “verde” (afinal são tantas em-
presas verdes só no marketing), o e-mail marketing da 
Ford trazia uma promessa customizada de economia real 
de combustível. Na melhor fórmula “use & prove”, tinha 
seu conteúdo individualizado automaticamente através 
do Bing Maps, com o mapa da região do destinatário 
do e-mail. A localização da casa dele vinha destacada 
no mapa e o usuário tinha delimitado até onde poderia 
chegar com um galão de diesel, ou seja, até 76 milhas. 
Muito efetivo. O e-mail desenvolvido pela Wunderman 
de Londres foi aberto por quase metade do mailing, 
dando sua contribuição direta para awareness, geração 
de leads e vendas. 

Outro exemplo mais modesto, também incitando a 
curiosidade online das pessoas, foi o desenvolvido pela 
Rapp para a Associação de Marketing Direto da Nova 
Zelândia. Chamado de “Scroll até o fim”, o e-mail tinha 
o intuito de divulgar o curso sobre Word of Mount, ou 
simplesmente boca a boca digital. Para isso, trazia um 
espaço para o destinatário personalizar e viralizar sua 
opinião sobre o assunto, provando a alavancagem do 

“WOM” no próprio e-mail. 
Por último, cito o case “Missing  pictures” , da AIM 

Proximity para Tower Insurance, também da Nova Ze-
lândia, premiado com Leão de Bronze. É uma seguradora 
que só protege bens de alto valor, tipo obras de arte, 
jóias etc. Driblando o abuso de abordagens à base “AAA 
Gargalhada” (o desgaste junto ao público de alto luxo 
é igual em todo o mundo), o corpo do e-mail tinha um 
truque muito atraente: uma novelinha. Mas, assim que 
se fazia o download para assistir a história completa, um 
objeto de cena sumia, reafirmando que um furto poderia 
acontecer com qualquer um, a qualquer hora. A taxa de 
abertura foi de 45%, gerando mais de duas mil visitas e 
61 novas apólices de alto valor. 

De acordo com estudo do Silverpop International 
Email Marketing Metrics Benchmark em 2009, a média 
mundial de abertura está na faixa de 18,5%, enquanto o 
click-trough-rate (CTR) normal é de 4,5%. Isso se a sua 
base for “da NASA” e estiver superatualizada e “certeira”. 
Apesar dos abutres que pregam a morte ao e-mail, digo 
a vocês que ativar 4,5% de qualquer base, via qualquer 
outro canal, é bem mais custoso e difícil. Também vale 
ressaltar que o e-mai l começa a ser um canal bem efetivo 
junto às pessoas de mais baixa renda. Em minha opinião, 
combinando as tendências de engajamento pessoa a pes-
soa, entretenimento, interatividade e personalização, um 
e-mail pode ter tanta chance de sucesso como qualquer 
outro recurso da plataforma digital. O e-mail como lâmi-
na eletrônica não funciona mais. O e-mail sob forma de 
texto é efetivo para os novos entrantes no mundo digital. 
O e-mail para o target heavy user de internet tem de 
trazer em si as novas possibilidades da tecnologia para 
ser aberto, virar WOM e viralizar. Por isso, acho que está 
ressurgindo. Voltando a ter força para ficar.

E o e-mail? Foi ou voltou?

Goldsztein, diretor da Embrace.
Uma das armadilhas do e-mail 

marketing  é o contentamento com baixos 
índices de retorno, já que a ferramenta 
é tida como barata por todo o mercado. 
“Estamos em uma fase de ser muito 
autocríticos quanto ao uso de e-mail ma-
rketing. Já sabemos que não basta olhar 
para o retorno, calcular o break-even 

e ficar contente pelos 3% que 
clicaram em uma oferta. Esta-
mos nos preocupando cada vez 
mais com os 97% que não estão 
clicando para entender se nossa 
comunicação sofre algum impac-
to negativo, seja no brand equity 
ou na confiança com a marca”, 
detalha David Charles Whittaker, 
diretor da MarketData.

Segundo ele, hoje, a agência 
se concentra em ir além das 
regras de privacidade, segmen-
tando os públicos em grupos 
cada vez menores e comunican-
do com o máximo de relevância 
possível. Whittaker usa o bom 
humor para exemplificar sua 
tese. Para ele, é muito mais fácil 
de ignorar mil e-mails, que em 
um clique desaparecem da sua 
tela, do que ignorar mil malas 

diretas na porta da sua casa. “É por isso 
que nos preocupamos muito em conquis-
tar a atenção, melhorando a relevância 
e descobrindo o melhor horário para o 
consumidor clicar e ser convertido para 
os objetivos da estratégia”, frisa.

Para citar um e-mail marketing que 
atingiu o objetivo de comunicar de ma-

neira simples, rápida e de 
fácil entendimento, cita um 
exemplo B2C, criado para o 
óleo Maria, da Cargill. Fo-
ram disparadas mensagens 
pedindo para consumido-
res já cadastrados interagir 
com o site da marca. Outro 
exemplo, agora na área 
B2B, é de um e-mail ma-
rketing para a Datalistas, 
que usa uma linguagem 
bem-humorada para dizer 
que só a empresa pode 
segmentar corretamente 
targets distintos como os 
amantes da natureza e 
os amantes da gastrono-
mia – embora ambos se 
interessem por camarões.

Outra ação que mostra o poder de 
mobilização do e-mail marketing é a 
desenvolvida pela DTM Marketing de 
Relacionamento para a operadora de 
telefonia celular Vivo. A campanha 
“Maraca, eu vou!” pretendia atrair pú-
blico para o show gratuito promovido 
no dia 19 de maio, pela marca para 
desejar “boa-sorte” a seleção brasileira 
que embarcaria para a Copa da África. 

“O desafio era encher o Maracanã com 
40 mil pessoas usando apenas e-mail 
marketing e mídias sociais. Como o show 
era gratuito, ficamos preocupados com 
um universo muito grande de pessoas 
buscando ingressos e desistindo de ir 
ao show, realizado em uma quarta-feira. 
Distribuímos 45 mil ingressos e levamos 
42 mil pessoas ao Maracanã”, lembra o 
diretor da agência Bernardo Canedo.

Usando apenas e-mail marketing e mídias sociais,  
ação da DTM para Vivo levou 42 mil a um show no Maracanã

A MarketData apostou em e-mail marketing bem-humorado para 
mostrar o nível de segmentação com o qual a Datalistas trabalha
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