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Retorno financeiro sobre as mensagens enviadas está em alta. 
 
A tecnologia ganha cada vez mais força no relacionamento entre empresas e clientes. O e-mail é 
uma ferramenta muito utilizada para se comunicar com a base de clientes, apresentar produtos e 
serviços. No caso dos sites de comércio eletrônico, o e-mail também leva o cliente a comprar. 
Agências de marketing direto estão contabilizando o retorno financeiro dado pela estratégia de 
comunicação para vendas on line. Segundo a WebTraffic, em dezembro passado, o Retorno Sobre 
Investimento (ROI), no caso do "e-mail marketing" usado pelos sites de vendas, foi de R$ 17,66, 
ou seja, para cada real investido, mais de 17 retornam à empresa. 
 
Na Xerox do Brasil, este ano será marcado pelo uso do e-mail marketing como ferramenta de 
comunicação. Juliano Martins, gerente de comunicação e marketing da empresa, afirma que o 
projeto é parte do movimento de mudança no mix de marketing. "O marketing direto será cada 
vez mais utilizado, é nossa prioridade. O potencial de interação das mídias eletrônicas demanda 
uma nova estratégia", avalia Martins. 
 
Xerox enviou cartão de natal pela internet  
 
A primeira ação com o "e-mail marketing", depois de 40 anos em funcionamento, foi o envio de 
um cartão de natal aos clientes, para uma base com 20 mil nomes, fornecidos por todos os 
setores da Xerox. O "click through", ou seja, a entrada de usuários no site, como resposta à 
mensagem enviada, foi de 20%. O índice de rejeição foi menor que o esperado: somente seis 
pessoas pediram para ser excluídas de futuras listas de e-mails.  
 
"O "e-mail marketing" é uma ferramenta de custo baixo e maior velocidade na obtenção de 
resultados. Aproveitamos a campanha do Natal, que convidava as pessoas a entrar em nosso site 
para enviar um cartão, para divulgar nossos produtos ligados à personalização de impressões", 
explica Martins.  
 
Ao concluir todas as etapas de personalização, o cliente recebia, em poucos dias, os conjuntos de 
cartões escolhidos. Os cartões serão produzidos em equipamentos Xerox por provedoras de 
serviços gráficos que já utilizam tecnologia digital para produção de impressos. 
 
Como era uma campanha de contaminação, Martins conta que a ação dos cartões gerou um 
cadastro de 7 mil novos clientes em potencial, utilizando a técnica de marketing viral, ou seja, 
conceitos que são passados adiante pelos próprios clientes. "Foi uma ação de branding, mas 
futuramente desejamos vender através dos e-mails. Antes, porém, precisamos conhecer melhor o 
cliente, para personalizar ainda mais o e-mail", completa.  
 
Na Elgin, o reflexo do uso do "e-mail marketing", no relacionamento com seus revendedores, já 
pode ser sentido nas vendas. A gerente de marketing da Elgin Automação Comercial, Henriane 
Morelli, afirma que, em meses nos quais os e-mails são enviados às revendas, com os 
lançamentos e ofertas de produtos, as vendas crescem em até 30%.  
 
"Criamos nossa base de usuários com as 490 revendas no Brasil, nas quais os proprietários, 
gerentes de compra e técnicos foram cadastrados. A tecnologia nos permite acompanhar se o 
cliente acessou o link, se o e-mail foi apenas aberto ou se foi deletado", afirma Henriane.  
 
O projeto também é novidade na Elgin, que deseja aumentar o uso da tecnologia ao longo de 
2006. O e-mail marketing é usado para enviar dicas de produtos e lançamentos, enquanto os e-
news são lembretes aos revendedores sobre como modificar a programação em produtos, analisar 
a concorrência, dando dicas de como vender.  



"Já temos cinco tipos de e-news formatados para produtos e procuramos fazer o primeiro 
lançamento com o e-mail marketing", lembra a executiva da Elgin.  
 
O site de vendas diretas Mercado Livre acredita no uso do e-mail marketing como porta de 
entrada. Stelleo Tolda, diretor-presidente da empresa, afirma que a ferramenta é essencial para 
sua operação. Os resultados podem demonstrar quais os produtos mais visitados, caminhos mais 
usados pelos clientes e direcionar a base de 3 milhões de associados.  
 
"Fazemos periodicamente vários testes para não saturar os usuários. As imagens devem estar 
bem trabalhadas, pois o que atrai o consumidor é preço e produto. Mas não necessariamente o 
produto anunciado é aquele que o consumidor compra", explica Tolda. 
 
Sites estimulam vendas com mensagens  
 
No caso dos sites de comércio eletrônico, mensurar o retorno do "e-mail marketing" é ainda mais 
fácil. A WebTraffic, que desenvolve, planeja e executa ações de marketing on line, calculou que, 
em dezembro, o Retorno Sobre Investimento (ROI) foi de R$ 17,66.  
 
Outros números levantados pela mesma empresa mostram que o segmento esportivo investiu, 
em 2005, 5% do seu orçamento em marketing on line. Para 2006, a previsão é que esse 
montante dobre, chegando aos 10%. A NetShoes, por exemplo, apresentou crescimento de 480% 
nas vendas on line.  
 
"O comércio eletrônico vem crescendo com números muito superiores comparados com outros 
setores da economia. Por isso, optamos por incentivá-lo dentro de nossa empresa. Nosso 
investimento atual é cinco vezes maior, se comparado com o mesmo período do ano passado. 
Temos que considerar também que uma ação de marketing on line tem resultados instantâneos", 
afirma Marcio Kumruian, diretor da NetShoes, que comercializa calçados esportivos.  
 
O chief executive officer (CEO) da Webtraffic, Eric Daniel, lembra que o "e-mail marketing" deve 
ser utilizada com a autorização do cliente que recebe, para que não fique caracterizado como 
spam, e-mail não requisitado. "Orientamos nossos clientes a colocar o envio como uma opção 
para o cliente", afirma.  
 
Fábio Gimene, sócio da Guerrilha Marketing, empresa especializada em marketing on line, 
acredita na ferramenta, mas recomenda cautela e lembra que o retorno é demorado. "O que mais 
se trabalha é a imagem, os serviços e produtos oferecidos. Depois, aos poucos e com constância, 
são trabalhados respeito, criatividade, bom design e organização", avalia. 
 
O "e-mail marketing" também foi a forma encontrada pela companhia aérea Team para se 
comunicar de maneira rápida e eficaz com seus clientes. Isabela Vitorino, gerente de marketing 
da empresa, explica que a base foi criada a partir das informações dadas pelos clientes. "Não 
confio em mala direta de empresas. Usamos o cadastro de clientes que utilizam nossas rotas com 
freqüência, um banco de dados com 300 usuários em média." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 fev. 2006, Gerência, p. B-8. 


