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E-mail é ferramenta barata e acessível para se comunicar com consumidor. 
 
A difusão do uso da internet colocou ao alcance do comércio uma ferramenta rápida e barata de 
divulgação: o e-mail marketing. Muitos comerciantes já fazem uso da ferramenta, mas é preciso 
planejar a estratégia de comunicação para que os resultados apareçam. Para o professor de 
marketing da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie, Dércio Santiago da Silva Jr., a estratégia de 
uso do e-mail marketing deve ser usada para alcançar resultados a longo prazo.  
 
O planejamento começa com a coleta de informações sobre o cliente e se desenrola com 
regularidade, mantendo a marca sempre na lembrança do consumidor. Não devem ser esquecidos 
os momentos de intensificação, como as datas especiais do comércio. Dependendo do ramo do 
negócio podem ser criados até eventos específicos. 
 
O especialista explica que é sempre necessário pedir autorização para cadastrar o cliente em um 
sistema de mala direta via e-mail. Caso contrário, o consumidor pode se sentir "invadido" e os 
resultados serão negativos. Para Silva Jr, a autorização pode ser implícita, mas não deve ser 
"escondida". Formulários de cadastro que peçam o e-mail do cliente devem conter claramente a 
mensagem de que os endereços poderão ser usados para mala direta, ou devem pedir autorização 
para esse uso. "O e-mail marketing realmente funciona e os principais efeitos positivos são o 
aumento da lembrança da marca e o direcionamento do consumo para a sua loja", complementa 
o professor. 
 
Mensagens devem atingir público de perfil adequado  
 
Na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a Casa de Samba Bom Sujeito, dois meses depois da 
inauguração, em dezembro do ano passado, começou a utilizar o e-mail marketing como um dos 
canais de relacionamento com os clientes. Mas, bem amparada por uma assessoria de 
comunicação, a casa agiu ciente de que deveria direcionar a mensagem somente para quem tem 
o perfil da casa. 
 
"Cheguei a fazer promoção com filipeta e vi pouco retorno. Percebemos que não vale a pena 
divulgar as atrações a esmo. Por isso, começamos a usar o e-mail apenas para os clientes 
cadastrados, ou seja, clientes que vêm aqui e curtem o samba. A filipeta, além de não ter sido 
muito eficaz, acaba trazendo um público que não é fiel ao gênero musical do Bom Sujeito", 
comenta o empresário César Mariano, proprietário da casa de samba. 
 
Silva Jr diz que com a popularização do uso do computador e com a democratização do acesso à 
internet, em especial os serviços gratuitos, uma enorme parcela da população passou a ser 
acessível via e-mail. "Mas o prioritário para definição da estratégia é justamente conhecer seu 
segmento e público-alvo", complementa o especialista.  
 
A definição do público-alvo é um antídoto contra o spam, mala direta não solicitada nem 
autorizada, considerada por Mariano um desserviço à comunidade de comerciantes. "Spams são 
normalmente deletados e ainda podem trazer má recordação da marca. Além disso, são muitas 
vezes associados a golpes e pirataria", alerta o empresário. 
 
Ofertas comunicadas devem ser cumpridas  
 
O uso de e-mail marketing também pode surtir resultados negativos quando se faz promessas não 
cumpridas. Informar de uma promoção para trazer o cliente à loja sem dispor do produto ou 
serviço como informado é um exemplo de pecado capital. A partir deste momento sua mala direta 
será um spam para o cliente. 



 
A Chifon, que surgiu em Ipanema, no início da década de 80, faz uso da ferramenta também para 
as 16 lojas da rede. Com foco na moda feminina, a marca usa a internet para dialogar com o 
cliente. "Há quatros anos usamos o e-mail para nos comunicar com as pessoas que fazem o 
cadastro pelo nosso site. Divulgamos promoções, catálagos e descontos especiais. Pensamos em 
comprar lista de e-mails de pessoas com o perfil da loja, mas ao analisarmos melhor, observamos 
que poderíamos incomodar clientes em potencial", avalia Sérgio Levy, diretor comercial da marca. 
A butique tem um funcionário direcionado exclusivamente para responder os e-mails. Para Levy, 
esse retorno dá mais credibilidade para a marca. "O cliente valoriza quando ele quer uma 
informação e é atendido de imediato. Não conseguimos mensurar o resultado financeiramente, 
porém o retorno comercial de uma forma geral é muito bom", finaliza. 
 
Assessoria pode ser importante  
 
Em pequenos negócios em que o dono está presente no cotidiano, a estratégia de mala direta por 
e-mail pode ser desenvolvida pessoalmente, a partir de pequeno treinamento. Em negócios 
maiores convém ter a assessoria de alguém com maior experiência, que possa coordenar a 
estratégia com o restante do pacote de comunicação e de marketing.  
 
Na Zona Sul de São Paulo, a Ramos Calçados contratou recentemente um profissional de 
marketing para criar a comunicação da empresa e explorar, principalmente, a ferramenta do e-
mail. Eliseu Joaquim Ramos, proprietário da loja, diz que não tem afinidade com a informática, 
mas que já tinha a intenção de explicar detalhes dos produtos ao consumidor. 
 
"Também não entendo praticamente nada de comunicação. Por isso contratei uma pessoa 
especializada no assunto. Como vendo basicamente sapatos de couro, quero educar o consumidor 
a usar esse produto e fazer o sapato ter uma durabilidade maior", avalia. O comerciante, que 
pretende usar texto e imagem na comunicação, diz que escolheu o e-mail por causa do custo, que 
é praticamente zero. "O profissional que vai realizar o serviço já me explicou que não devo usar 
um arquivo de imagem pesado para evitar a sobrecarga na caixa postal do cliente," comenta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


