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Invadir a privacidade do cliente com material indesejado não é boa opção.  
 
Há quem condene a comparação entre propagandas enviadas por e- mail e as malas diretas 
remetidas pelo serviço postal. Os mais conservadores dizem que se trata de uma afronta aos 
profissionais de publicidade. Outros alegam que as duas ações têm premissas e objetivos 
distintos, sendo impossível compará-las. Se, entretanto, pensarmos apenas no efeito que algumas 
campanhas podem ter para o destinatário, fazer comparações com exemplos da vida real é uma 
boa forma de argumentar a favor do e- mail marketing bem-feito.  
 
Entre 1999 e 2000, por exemplo, alguns provedores descobriram que podiam angariar assinantes 
para seus serviços por meio do envio de CDs promocionais contendo discador, navegador, etc. Na 
correspondência, discos prateados com encartes multicoloridos que ofereciam horas de acesso 
gratuito e, após o fim destas, a "oportunidade" de migrar para o serviço pago. Perguntas como 
"De onde tiraram meu endereço?" ou "Quem disse que eu queria receber isso?" certamente 
passaram pela cabeça de muita gente. A insatisfação com essa prática foi tamanha que, em 
menos de um ano, a estratégia foi abandonada e alguns de seus adeptos tiveram de responder 
judicialmente por seus atos.  
 
O incômodo dos spams que recebemos todos os dias se baseia no mesmo princípio desta prática 
já extinta: o retorno que vier é lucro. Assim como acontece no envio das malas diretas 
tradicionais, o e-mail marketing deve se basear em ações bem planejadas, realizadas em acordo 
com as características do negócio, com resultados bastante palpáveis, uma vez que o uso da 
mídia digital deve fazer parte de uma campanha maior que envolva vários setores da empresa. A 
dificuldade em visualizar isso pode ser atribuída ao fato de que, até o momento, não se saber 
muito bem o que fazer com a internet, como aproveitar de forma plena sua potencialidade.  
 
O que se tem feito nos últimos anos é a tentativa de adaptar práticas convencionais de 
comunicação ao ambiente virtual. E, nesse período de testes - que já dura dez anos e sofreu uma 
grande reviravolta com a crise de 1999 -, quem sai prejudicado é o usuário da internet, que acaba 
acessando muitas informações inúteis durante sua navegação. No entanto, fica também bastante 
prejudicada a credibilidade das empresas que se propõem a usar esse recurso. E grandes 
companhias ainda dão esse mau exemplo para o mercado, fazendo com que práticas como essa 
dificilmente deixem de existir.  
 
Mais do que nunca é preciso fazer a companhia ser confiável. Invadir a privacidade de quem quer 
que seja com material indesejado não é uma opção. E o opt -in(permissão do destinatário 
autorizando envio de mensagens eletrônicas) é o caminho. Ter retorno quantitativo e qualitativo 
das ações é fundamental. E quanto mais elaborada for a base de dados para envio do e-mail 
marketing, mais fácil será essa medição. Alternativas existem. Mas é preciso buscá-las de forma 
rápida e precisa. Ou corre-se o risco de ter mais estratégias abandonadas. 
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