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elevância. Esta é a
palavra-chave
mencionada por dez entre
dez especialistas quando
indagados sobre o que
torna uma campanha de
e-mail marketing eficaz. Significa, grosso
modo, que a mensagem deve ter
conteúdo do interesse do destinatário —
ou ser atraente o suficiente para
despertar o interesse — e chegar até ele
no momento oportuno, numa frequência
que não o aborreça e no meio eletrônico
que estiver à mão, seja desktop,
notebook, smartphone ou tablet.

A

Parece simples, mas a fórmula que
leva a esse resultado requer ingredientes
tecnológicos e de inteligência que nem
todas as empresas que lançam mão do
e-mail marketing conseguem dosar. As
consequências se refletem nas
percepções e estatísticas algumas vezes
conflitantes sobre a eficácia do e-mail
marketing. Por exemplo, no último
censo sobre a indústria de e-mail
marketing, divulgado pela Econsultancy
em parceria com Adestra, 61 % dos

profissionais de marketing consultados
classificam o desempenho de suas
campanhas como "pobre" ou "médio",
e apenas 4% como "excelente".
Por outro lado, pesquisas locais e
internacionais dão mostras da boa
percepção do mercado quanto ao
retorno obtido com o e-mail nas
estratégias de marketing das
companhias. Tanto que está no topo da
lista de prioridades dessa área. Estudo
recente da americana StrongMail
aponta que o e-mail é o canal mais
citado pelas mais de mil companhias
B2B (que fazem negócios com outras
empresas) e B2C (que realizam
transações com consumidores), ao
serem ouvidas sobre em qual ferramenta
planejam aumentar gastos de marketing
neste ano, contra apenas 2,4% que
pretendem reduzir os investimentos.
No Brasil, a Experian Marketing
Services revela que o e-mail marketing
lidera como o recurso com a maior taxa
de conversão em vendas online (2,53%),
à frente do marketing de busca e das
mídias sociais.

Para entender melhor o conceito de
relevância e o porquê do aparente
descompasso nos resultados de algumas
pesquisas, Tl INSIDE ouviu especialistas
de empresas que fornecem tecnologia
para negócios de todos os portes, e que
observam de perto os esforços das
companhias nessa área.
Edson Barbieri, diretor executivo da
ExactTarget para a América Latina, afirma
que nos últimos cinco anos os avanços
da tecnologia relacionada a e-mail
deixaram as empresas mais aptas a
priorizar aspectos como análise do
comportamento e opinião de clientes e
prospects, fundamentais para
consolidação do conceito de relevância
nas campanhas.
A ExactTarget calcula que o número
de assinantes de e-mail marketing no
país chega a 91 % do total de intemautas,
que recebem ao menos um e-mail
comercial por dia. Entre os consumidores
online brasileiros, 87% conferem as
mensagens ao menos uma ver por dia,
68% fizeram uma compra motivados por
e-mail marketing e 53% ficaram mais

relevante, mas também com código
adequado para leitura em aparelhos
móveis. "Escolha o design mais simples
enxugue as informações ao máximo e
cuidado com as imagens e links. Coloque
o conteúdo mais relevante no topo da
mensagem. No caso do mobile, logotipos
e banners se tomam secundários", orienta.

Com o investimento, a Netshoes
automatizou a distribuição de mensagens
de abandono de "carrinho de compras",
de ofertas exclusivas e de disponibilidade
de produtos, entre outras, auxiliada por
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Outro lembrete do especialista diz
respeito à concorrência e a eventuais
pressões de outras áreas internas. "Não
adianta o setor comercial pressionar para
incluir um produto se o preço oferecido
por vários concorrentes é mais atraente"
diz. Um cenário ideal, na opinião de
Popper, é que as empresas invistam em
um profissional de CRM, que dirá qual
conteúdo é adequado para qual
segmento. "Ele pode evitar que um
torcedor do Palmeiras, por exemplo,
receba uma oferta de camisa do
Corinthians", ilustra.
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A empresa de comércio eletrônico
Netshoes, especializada na venda de
artigos esportivos via internet, é um bom
exemplo, segundo o diretor. Após um
ano de implantação de uma solução de
marketing interativo, o site aumentou em
70% o volume de abertura de suas
campanhas por e-mail, criadas e
implantadas pela agência F.biz.

fin

gerenciamento de campanhas integrado
a uma base de dados contendo histórico
de navegação e compras recentes dos
consumidores. O nível de inteligência e
automação permite à empresa
acompanhar os hábitos de consumo do
visitante e, com base nisso, captar seus
interesses e tomar ações imediatas,
como envio de ofertas personalizadas.
Para Victor Popper, CEO da All in,
dona da plataforma de envio e
gerenciamento de e-mail marketing All in
Mail, a dificuldade de tomar uma
mensagem relevante ocorre quando o
uso do e-mail se restringe a comunicação
em massa, em campanhas que não
aproveitam o caráter estratégico da
ferramenta e sua alta capacidade de
segmentação one to one. Para obter o
melhor resultado, diz ele, é preciso ter
uma boa área de criação que faça peças
não apenas atrativas e com conteúdo

pa
ra

Correlação boas práticas-eficácia
Sob o ponto de vista de Barbieri,
ainda são muitas as empresas no Brasil
que não fizeram a lição de casa e pecam,
inclusive, com a falta de integração do
e-mail com os demais canais (mídias
sociais, mobile marketing, links
patrocinados etc.) e com a definição
equivocada dos objetivos de uma
campanha. "Muitas tentam recuperar
vendas com e-mail marketing, e isso é
um erro. A ferramenta é essencial para
dar coerência à comunicação da
empresa e promover engajamento e
interação, não apenas vendas", diz.
As campanhas na base de clientes
da ExactTarget têm o retorno calculado
de acordo com as especificidades da
ação ou do negócio. Mas Barbieri
assegura que todas têm um ponto em
comum: a correlação entre adoção de
boas práticas de relevância e o salto
expressivo nas taxas de abertura do
e-mail marketing e a sua conversão em
vendas. "Chegam a triplicar em alguns
casos", afirma.

Um cuidado destacado por Popper
refere-se às boas práticas de opt-in (o
"aceite" do usuário), fator determinante
para qualquer tipo de campanha por
e-mail, mas que se acentua no mobile
marketing, pelo caráter pessoal do
dispositivo. "É altamente recomendável
que só se envie esse tipo de e-mail para
usuários já engajados com sua marca",
lembra o especialista, ressaltando que
esse cuidado é óbvio, mas nem sempre
observado. "No Brasil ainda é forte a
questão do spam, essa cultura de
'quanto mais, melhor'", diz Popper.

is.

receptivos a comprar de uma marca
após se inscreveram para receber
e-mails. Para o executivo, apenas esses
dados já seriam suficientes para
convencer os profissionais de marketing
da importância do uso desse recurso.
Outro estudo da fornecedora, com o
sugestivo nome de Marketers from Mars
(marqueteiros de Marte), revela que nos
Estados Unidos as preferências e
comportamentos desses profissionais em
relação a canais de comunicação, como
e-mail e redes sociais, nem sempre
coincidem com as preferências dos
consumidores, e isso implica risco de
interferência capaz de afetar a eficácia de
campanhas. "Nosso objetivo é alertar os
profissionais de marketing para que
evitem que influências pessoais interfiram
no desenvolvimento de estratégias de
comunicação para o seu público", diz.

Visão única do consumidor
Juliana Azuma, superintendente de
marketing services da Serasa Experian —
que atua no segmento com a plataforma
Virtual Target —, destaca a segmentação
como parte fundamental na estratégia
das campanhas de e-mail marketing, sem
a qual se perde a relevância. "Enviar uma
campanha em dias específicos ou
mesmo identificar quais são as categorias
de preferência de cada cliente pode fazer
grande diferença na hora de colher os
resultados e, principalmente, o
engajamento dos clientes em todas as
campanhas", diz.
A executiva percebe fortalecimento
da tendência da busca, pelas
empresas, por soluções sofisticadas
que automatizam a gestão de
campanhas, integrem dados de
diferentes fontes (CRM, dados
transacionais, dados de terceiros etc),
aumentem a capacidade analítica na
segmentação e personalização e
estenda as campanhas para outros

canais como mobile marketing, mídia
social, banners e mídia impressa.
A coexistência de diversos canais de
vendas (off e online), canais de interação
e sistemas legados que suportam cada
uma das operações da empresa
configura desafio extra de integração e de
obtenção de uma visão única dos
consumidores na empresa. "É comum a
situação em que gerentes de canais
tradicionais, como pontos de venda,
dificultam o acesso a dados sob sua
gestão para pessoas de outros canais,
como e-commerce, e vice-versa,
temendo favorecer ou dar maior
visibilidade ou importância a outras áreas
do negócio", diz Juliana.

is.

campanhas que ainda ligam resultado a
volume de mensagens.
A boa notícia, segundo ele, é que já
se percebe no mercado brasileiro uma
crescente migração e foco do disparo de
e-mail em massa para uma estratégia
mais refinada e multicanal. "Na nossa
base, a comunicação tem se tomado
mais segmentada, qualificada e relevante
e, por consequência, a conversão tem
sido mais efetiva", diz.
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Outra dificuldade de integração
percebida por ela, sob o ponto de vista
dos fornecedores de soluções de e-mail
marketing, é o fato de que muitas
ferramentas foram concebidas para ser
disparadores de e-mail. Não têm,
portanto, capacidade de integrar bases
de dados, disparar mensagens para
múltiplos canais e alimentar suas bases
com resultados dos demais canais.
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móveis, Buccíarelli aconselha investir
em ferramentas com recursos de
identificação da plataforma usada para
abrir o e-mail (que permita, entre outros
recursos, saber se a base móvel da empresa é composta por usuários de
dispositivos com os sistemas
operacionais iOS, da Apple, ou
Androíd, do Google). A tecnologia deve
permitir visão prévia de como o e-mail
renderia em diferentes plataformas, de
forma que ajustes sejam realizados
antes do disparo.

é

A despeito dos desafios enfrentados
pelas empresas, Buccíarelli diz que a
experiência da Return Path no Brasil
permite constatar que o
e-mail traz um "enorme
retorno" na conversão
em vendas do comércio
eletrônico. A
fornecedora já havia
comprovado isso lá fora,
em pesquisa que
identifica o e-mail como
a ferramenta de maior
retorno do investimento
(ROI), gerando US$ 40
de retorno por dólar investido.
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Vencidas essas barreiras, a
especialista considera que, além das
métricas tradicionais para avaliação de
desempenho da ação (taxa de abertura,
taxa de entrega, inbox placement e
percentuais de cliques e de aberturas), o
ideal, segundo Juliana, é que a medição
de resultados seja feita separadamente
de outras mídias, a fim de auferir quais
são aquelas que trazem maior retorno
para cada tipo de negócio e para cada
tipo de estímulo gerado.
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Louís Buccíarelli, diretor geral da
Return Path no Brasil, lembra que a
eficiência da campanha começa com a
entrega na caixa de entrada. "Parece
óbvio, uma vez que se o e-mail não
chegar à caixa de entrada, não será
aberto nem lido, mas muitos profissionais
não observam esta métrica ao avaliar
suas campanhas e têm dificuldade em
identificar o motivo de queda nas taxas
de abertura da mensagem ou cliques",
diz ele, revelando que somente 67% dos
e-mails enviados no Brasil chegam à
caixa de entrada.

A

A orientação do especialista é
investir na infraestrutura de e-mail e em
base de dados qualificada, de forma a
não arranhar a reputação do endereço
IP. Ele lembra que essa reputação é
usada por provedores de e-mail para
filtrar mensagens.
Para quem quer maximizar o
retorno em meio a consumidores

Para Boracchini, há tempos as
limitações que impedem a eficácia de
uma campanha de e-mail deixaram de
ser tecnológicas. Hoje, ele diz, é
grande a inteligência por traz das
plataformas, tanto para configurações
avançadas que aprimoram o envio de
mensagens e aumentam o índice de
acerto de campanhas, quanto para
garantir a segurança dos clientes que
recebemos e-mails.

Foco no consumidor engajado
O diretor-executivo da Akna, Lucio
Boracchini, elege o engajamento como
um dos principais conceitos a serem
observados em campanhas de e-mail
marketing. O foco, segundo ele, deve ser
o público engajado, ou seja, aquele que
interage respondendo a mensagem,
clicando em links para promoção etc. "O
grupo de pessoas sem engajamento não
deveria ser considerado um mercadoalvo", diz, fazendo referência às muitas

"Empresas que compram listas no
mercado e disparam em busca de
resultados precisam saber que, ainda que
a mensagem seja válida, dificilmente terão
bom resultado, porque o que determina o
sucesso de uma campanha é o
relacionamento de médio e longo prazo, e
o e-mail marketing é apenas um dos
canais envolvidos nesse processo", alerta.
Na Locaweb, Julio Gejer, gerente de
produtos e-mail marketing, tem como
universo de observação cerca de 30 mil
clientes, em sua maioria de pequeno e
médio porte, que enviam cerca de 300
milhões de mensagens
por mês por meio da
plataforma da
fornecedora. Para essa
base, sobretudo as
empresas que trabalham
com comércio eletrônico,
ele diz que não adianta ter
uma taxa de cliques alta
se a ação não abranger
todo o ciclo do cliente, até
a finalização de uma
compra. "O e-commerce precisa saber se
no e-mail marketing o cliente não só
clicou, mas também comprou", diz.
Segundo Gejer, independentemente
do porte, as empresas não podem mais
excluir a mobilidade de suas estratégias
de e-mail marketing, o que torna a
relevância da mensagem ainda mais
crítica. "No Brasil, o lugar onde mais se lê
e-mail em dispositivos móveis é no
trânsito, cenário em que o usuário lê o
assunto e decide em segundos se apaga
imediatamente e mensagem ou guarda
para leitura posterior", diz.

Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 90, p. 32-34, maio 2013.

