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Entre tantas estratégias de publicidade que existem hoje, o e-mail marketing é uma das opções 
mais baratas e que está atraindo a atenção dos pequenos e médios empresários. Apesar de 
apenas 1% das empresas brasileiras utilizar a ferramenta — nos EUA 83% dos americanos são 
atingidos por essa ferramenta — a tendência é que nos próximos cinco anos 30% das companhias 
nacionais utilizem a estratégia.  
 
O que ainda impede esse crescimento é a confusão que existe com o spam, os e-mails enviados 
sem autorização do remetente. “O spam prejudica a imagem do e-mail marketing, que tem 
objetivo diferente em relação ao primeiro”, afirma Alessandro Basile, consultor e responsável pela 
unidade de marketing para pequenas e médias empresas da Resolve! Global Marketing . Prova 
disso é uma pesquisa feita pela QualiBest sobre o que as pessoas menos gostam na Internet: 
30% responderam que são os spams. “A imagem negativa que se criou em cima do spam é muito 
grande”, diz Daniela Chamas Daud, diretora da empresa.  
 
Mesmo assim, as empresas, de olho nos baixos custos que representam os e-mails marketing, 
passaram a investir mais nessa estratégia, sobretudo as de serviços, tecnologia e indústria. “Já o 
varejo é o mais atrasado”, revela Paulo Roberto Kendzerski, diretor de marketing da WBI Brasil , 
consultoria especializada e que está realizando a primeira pesquisa nacional sobre este mercado.  
 
Além disso, elas estão descobrindo uma forma de investimento de valor reduzido em divulgação 
da marca. De acordo com Basile, fazer uma ação de e-mail marketing é 20% mais barata em 
relação aos anúncios na mídia. E o retorno é bastante positivo. Segundo Kendzerski, o site de 
comércio eletrônico Submarino , por exemplo, sempre adotou os e-mails eletrônicos para fazer 
sua divulgação. “Mas após implementar o e-mail marketing, com foco direcionado, à empresa 
aumentou em 30% suas vendas”, conta Kendzerski.  
 
Por esse motivo, grande parte das empresas usuárias é de pequeno e médio porte. E isso é 
explicado pela verba baixa exigida para o investimento.  
 
O E-Cursos , site de e-learning pela Internet, utiliza essa ferramenta como única estratégia de 
marketing. Por meio de um boletim informativo, a empresa faz seu relacionamento com os 
clientes e ainda atrai novos usuários. “Quando um usuário se cadastra no nosso site, pedimos 
uma indicação. E fazemos um contato com essa nova pessoa por meio da newsletter”, conta 
Acildon de Mattos, diretor-presidente da empresa. Foi com essas indicações, que o diretor montou 
seu banco de dados. “Muitas pessoas nos procuram para comprar o mailing. Mas não vendemos, 
devido a nossa política de privacidade.” E isso é um problema atual no mercado, que gera esse 
preconceito contra os e-mails marketing. O mailing do spam, geralmente, é comprado por outras 
empresas. Por isso, eles são mandados sem critério. Por isso, quem deseja fazer um trabalho 
sério de e-mail contrata uma empresa especializada em estrutura de banco de dados. “Para fazer 
uma ação de e-mail marketing é muito importante ter critério na escolha das pessoas que vão 
receber. Isso faz com que só recebam os que tenham real interesse no assunto”, explica Monica 
Navarro, diretora da Newdbase Database Marketing, que possui em seu banco mais de 800 mil 
nomes.As empresas, que já atuam com essa estratégia, estão buscando opções inteligentes de se 
diferenciar. “Apenas 10% delas possuem estratégias definidas de como usá-las”, enfatiza Basile.  
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