
om a popularidade das redes sociais como Facebbok, 
Linkedln e Twitter, muitos dizem que o email marke
ting está morto. Entretanto, com o clima competitivo 
de hoje no negócio de gerenciamento de serviço, as 
empresas de sucesso devem conciliar os dois. 

Aqui estão os motivos: são necessário seis contatos de 
marketing para transformar um "suspect" de gerencia
mento de serviço em "prospect". Exemplos de contatos de 
marketing incluem: telemarketing, pesquisa no Google, 
guia para download, "curtir" no Facebook, e-mail aberto 
ou inscrição na newsletter de marketing. 

O marketing via email ajudará a conseguir mais de 
outras atividades de marketing, reforça a marca e forne-

ce uma opção de veículo para enviar mensagens. Vamos 
encarar as coisas, as pessoas absorvem informações de 
diversas maneiras. Alguns podem deletar seu e-mail, en
quanto outros abrirão o "leia mais". Alguns irão clicar em 
sua oferta. O marketing por e-mail não é somente barato, 
mas também permite que você eduque seus consumidores 
e explore os benefícios dos serviços de gerenciamento e ou
tros temas de liderança, enquanto continua "top of mind" 
quando precisam de suporte de TL 

Marketing por e-mail pode fazer os telefones tocarem. 
Entretanto, é preciso agir com cuidado e de forma consis
tente, se escolher essa abordagem. Aqui estão alguns passos 
para conseguir o melhor de sua lista de emails. 

O marketing por email ajuda a 
MSP (Managed Service Practice -
prática de gerenciamento de serviço) 
a alimentar sua lista de clientes e pros
pects, ao educá-lo sobre a liderança 
de pensamento e as melhores práticas 
de TI para pequenas empresas (exem
plo: artigos de blogs, de computação 
em nuvem ou white papers para ba
ckup remoto). Isso também ajuda a 
informar possíveis clientes sobre ga
nhos e capacidades da empresa. Além 
de tudo, a ação por email dá impul
so para sua campanha de markentig 
para webinars, seminários, ofertas 
gratuitas, etc. 

Muitas ferramentas de email marketing automatizam tudo desde o 
gerenciamento de suas listas, até a análise dos resultados de suas campa
nhas. As soluções corretas também automatizam a execução das ações. 
Selecionar o sistema correto ajuda a manter as melhores práticas para 
montagem de listas e evitar spam. Baixar softwares como serviço do 
Constant Contact, Mail Chimp e Vertical Response vale a pena. Qual
quer um desses serviços garantirá um bom opt-in, inscrição/cadastro de 
links, divulgações de rodapé e outros recursos que estejam em conformi
dade com os recursos de marketing. 

Quando avaliar as ferramentas, considere a integração da lista com 
seu CRM ou PSA (automatização de serviços profissionais). Também 
considere a facilidade de uso para geração de modelos de campanha. A l 
gumas ferramentas vêm com muitos modelos para newsletter, contudo, 
eles podem ser difíceis de personalizar. Encontre uma ferramenta que se 
encaixe bem nas habilidades e sistemas de sua campanha. Normalmente, 
o preço é baseado no tamanho de sua lista e na frequência de mensagens 
enviadas a cada mês. 
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Não espere muito para planejar e enviar sua primeira campanha ou news
letter. Tire um tempo para organizar a lista, adicionar os recursos opt-in em 
seu site, marcar sua newsletter e modelos de campanha com o logo e cor de sua 
empresa. Garanta que todas as páginas da sua rede social tenham links para a 
newsletter e a campanha. Muitas ferramentas de email marketing não apenas 
extraem notícias de seus blogs, mas também alimentam suas redes sociais a 
partir da newsletter. 

Comece a lista com clientes e prospects com quem já trabalhou ou se co
municou anteriormente. É possível conseguir contatos adicionais ao pedir refe
rências à sua base atual. Também é possível conseguir novos inscritos por meio 
de seu site. Muitos pacotes automatizam esse processo, e é possível segmentar a 
lista por grupos, então pode-se ter os objetivos focados, por exemplo: clientes x 
possíveis clientes. 

Dê a seus inscritos a chance de falarem que aceitam receberem o email. 
Considere notificar seus clientes de que está começando a newsletter, ou per
gunte se estão interessados em receber ofertas de sua empresa. Não recomendo 
o uso de "listas compradas". 

Mande email para endereços reais (não vendas@, info@ ou suporte@). 
Quando em dúvida, tire esses emails da lista. Se for marcado como spam, pode 
ser que não consiga enviar emails necessários para seus clientes, como informa
ções operacionais. Além disso, tendo uma boa lista de contatos, consegue melho
res resultados para sua campanha. Então, se esforce e garanta uma lista limpa. 

Se você bloga regularmente, considere resumir semanalmente ou mensal
mente as postagens em sua newsletter. É interessante ter um link com "mais" 
para encorajar as pessoas a entrarem no site. Também é possível incluir um re
sumo de notícias, clientes conquistados recentemente ou até mesmo uma "men
sagem do presidente". Considere incluir um serviço, oferta especial ou teste, 
guia ou calendário de evento. É uma boa ideia encaminhar lembretes de ofertas 
entre as newsletter do mês. 

Evite o filtro de spam ao excluir palavras como "gratuito" no assunto e 
no texto. Por exemplo, ofereça algo "sem custo ou obrigação", em vez de "gra
tuito". Também não se deve usar em excesso a capitalização. Alguns filtros 
excluem caracteres como 

Ajeite as versões texto e H T M L de seus modelos de email. Não há nada pior 
do que receber uma mensagem cheia de "clique aqui para visualizar a imagem". 
Garanta que passe do texto para H T M L , incluindo alternar texto de cabeçalho 
e outras imagens. Muitas ferramentas fornecem a opção de mudar a preferência 
de e-mail H T M L para texto. Ter suporte para os dois melhora suas taxas. 

Antes de enviar para a sua base, mande 
um teste para o seu email. Garanta que o cor
reio eletrônico venha de um remetente real (ex: 
seu_nome@sua_empresa.com.br). Também se 
dedique a ver como seu assunto se mostra no 
leitor de email. Você tem aproximadamente de 
30 a 40 caracteres para chamar a atenção do 
leitor. Coloque o que é importante na frente. 
Combinar seu nome e a empresa com tópicos 
educacionais ajuda a posicionar-se como um 
conselheiro de confiança e dá apoio à marca. 
Além disso, aumenta as chances de sua mensa
gem ser realmente lida. 

Garanta o rastreio de estatísticas essen
ciais. Acompanhe quantos 'opt-outs' (cancela
mento de inscrição) você recebeu por envio e 
quantas aberturas/cliques como porcentagem 
do total enviado. Toda vez que mandar uma 
campanha, terá cancelamentos. Quanto maior 
o número de envios, maior a porcentagem. Te
nha em mente 1% por envio. Sua taxa aberta 
é o sinal da qualidade de sua lista e a qualida
de do assunto. Espere que de 3% a 5% de sua 
base clique no email (ou leia mais ou responda à 
oferta). A maioria das ferramentas de email ma
rketing fornece esse tipo de rastreamento. Revi
se os resultados em todos os envios. Considere 
rastrear os resultados do email também em seu 
site. Muitas análises de sites rastreiam referên
cias de email, então, é possível a visualização de 
páginas, tempo gasto no site e conversas levadas 
pela atividade do email marketing. Em resumo, 
ajuste seus objetivos, escolha as ferramentas 
corretas, planeje sua implementação e rastreie 
seus resultados. O custo em marketing por 
email é pequeno pelos benefícios que pode tra
zer. O recurso levará tráfego ao seu site e fará os 
telefones tocarem, ajudando assim o crescimen
to da prática de gerenciamento de T I . 
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mailto:seu_nome@sua_empresa.com.br
Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 346, p. 54-55, 2ª Quizena de abr. 2012. 




