
O SEU PRODUTO OU 
SERVIÇO PRESTA-SE 

A UMA “EDUCAÇÃO” 
DO PÚBLICO-ALVO?

Para Entender o Resultado 
Do Seu Autodiagnóstico: 

EM QUE CASOS O EMAIL É MAIS 
RECOMENDADO?

Saber se o email é mais ou menos apropriado para o seu negócio depende do 
tipo de produto ou serviço que vende, do estilo do seu marketing e também 
da relação do seu cliente com o online.

O questionário e os resultados que obteve baseiam-se em 3 critérios: 

 1. O seu produto ou serviço presta-se a um trabalho de “educação”   
do público-alvo?
 2. O seu marketing tem uma forte capacidade de criar novidade?
 3. Qual é a afinidade do seu público-alvo com o meio digital?

Vamos então entender cada um deles:

Como regra geral, o email 
se aplica particularmente 
ao que podemos chamar de 
produtos com um alto teor 

de informação. São produtos (ou serviços) sobre os quais há muita coisa a 
dizer, muito conhecimento a transmitir, e em relação aos quais o cliente está 
disponível para receber algum tipo de educação. 

Não estamos a falar, naturalmente, de pastilhas elásticas ou clips (pelo menos 
em princípio), mas de produtos ou serviços:

 • cuja compra é complexa, implicando uma decisão em que há mui-
tos pontos a ponderar (exemplo: um serviço de consultoria para   
apoiar a internacionalização da sua empresa);
 • cujo uso é também complexo ou rico de possibilidades (exemplo:   
um sistema de CRM)
 • de alto valor monetário (exemplo: uma frota automóvel)
 • cuja compra envolve risco (exemplo: um imóvel)
 • que implicam um grande envolvimento emocional (exemplo: a sua 
identidade de marca)
 • ou que combinam de uma só vez todas estas características. 



Se pensar bem, estamos a falar de inúmeras categorias de produtos e 
serviços, seja de uso particular, seja para empresas. Da culinária à seleção de 
um projeto de arquitetura, da escolha de uma câmara de vídeo lá para casa à 
definição do software que vai governar a sua fábrica.

Antes da venda

Qualquer um destes produtos terá tendencialmente uma compra planeada 
e um processo de decisão com vários passos. Um processo em que com 
frequência o cliente entra meio perdido, a tatear num campo que não 
domina muito bem – ou em relação ao qual tem consciência de que nunca 
saberá o suficiente, há sempre algo mais a aprender.

Imagine que o seu potencial cliente está a montar um projeto de franchising 
e procura uma solução de mobiliário para a rede de lojas. Não é algo que 
compre todos os dias. O risco de errar é grande. As consequências, graves.

Já a sua empresa vende precisamente esses equipamentos e sabe tudo sobre 
eles. Está, por isso, nas melhores condições para dar uma ajuda – ensinando 
ao cliente, por exemplo, os critérios de escolha. Inicialmente até pode deixar 
de lado a preocupação de vender – a prioridade é simplesmente apoiar o 
potencial cliente com a informação de que ele tanto precisa.

A vantagem desta abordagem é que a sua mensagem não será percebida 
como publicidade. Isto é importante em qualquer suporte, uma vez que 
todos resistimos às mensagens publicitárias. Mas é ainda mais importante 
no email, que é uma das formas de comunicação mais intrusivas (perde 
apenas para o telefone).

Se as suas mensagens forem de facto informativas e úteis para, acabarão por 
conquistar a confiança do cliente. Confiança que, quando finalmente for a 
altura da decisão, será crítica para que ele não apenas esteja disponível para 
a sua venda como até a considere com uma atenção especial. 

O email, permitindo transmitir informação em pequenas doses, de 
forma frequente e personalizada, é a ferramenta ideal para este tipo de 
acompanhamento. 



Depois da venda

E o melhor é que a necessidade de informação do seu cliente não termina 
com a compra. Escolhido e instalado o equipamento industrial, por exemplo, 
será preciso fazer a manutenção, dar formação ao pessoal, aprender a usá-lo 
de modo a obter o máximo rendimento. 

O email, mais uma vez, permite continuar a ajudar o cliente – e a manter-se 
em contato com ele, percebendo o que precisa. Não é intrusivo porque você 
sabe à partida que a informação ou as ofertas que apresenta são relevantes – 
resolvem algum problema que o cliente tem. 

Pela sua facilidade de im-
plementação, que permite 

passar da ideia à campanha literalmente em minutos, o email presta-se mui-
to bem ao imediatismo do marketing promocional.

Embora este seja, convém dizê-lo, um uso arriscado do email. Já dissemos que 
as mensagens abertamente publicitárias não são as que melhor funcionam 
no email. Boa parte dos destinatários reage mal ao envio de publicidade 
num meio tão privado. Para elas, a sua mensagem será simplesmente spam.

Sempre haverá pessoas, no entanto, para quem a notícia de preços mais 
baixos nos seus artigos, “só até sábado”, é uma informação útil. Há mesmo 
pessoas que adoram promoções, enquanto há outras que não gostam. O 
segredo é garantir que está a falar apenas com as que gostam, ou seja, que 
tem a permissão do destinatário para comunicar. Na verdade não é algo 
difícil de conseguir – desde que comece por ter esta preocupação em mente.

A vantagem deste uso promocional do email é que o torna útil mesmo mesmo 
para produtos ou serviços com menor teor de informação. Se o seu negócio 
é em categorias de produto de menor valor, envolvimento ou complexidade, 
ou se a sua estratégia de marketing simplesmente não passa por educar o seu 
cliente, o email pode ser um bom veículo para ofertas e ações promocionais.

Por outro lado, mesmo a contínua educação da sua audiência só faz sentido 
se em algum momento passar da partilha desinteressada de informação 
para a venda propriamente dita. E a melhor forma de fazer essa passagem 
é através de uma oferta irresistível, de preferência com um tempo limitado, 
que leve os seus clientes à ação.

O SEU MARKETING 
TEM UMA FORTE 
CAPACIDADE DE 

CRIAR NOVIDADE?



A capacidade de criar regularmente ofertas assim é um dos mais importantes 
fatores de sucesso do seu email marketing (como, aliás, do seu marketing em 
geral).

Este é um critério mais ou 
menos óbvio: por muito que 

as razões anteriores predisponham o seu produto ou o seu estilo de mar-
keting para o email, isto não servirá de nada se o seu cliente não usar este 
suporte.

E a verdade é que a frequência com que as pessoas usam o email varia muito 
– de acordo com a profissão, a função, a idade, o sítio onde estão e, 
naturalmente, as preferências pessoais.

Há algum tempo a Hamlet teve que desistir de propor a uma grande cadeia 
de lojas que usasse o email como ferramenta de marketing interno, na 
comunicação com os seus milhares de colaboradores. 

Para os nossos objetivos e para as mensagens que queríamos passar o email 
era perfeito. Só que, como a maior parte dos colaboradores trabalhava 
nas lojas, a atender clientes, o acesso que tinham aos emails profissionais 
restringia-se a uns minutos por dia, antes ou depois do expediente. E aí já 
tinham suficientes comunicados e ordens de serviços com que se entreter.

Esta afinidade com o meio digital é garantida quando a própria forma de 
compra ou uso do seu produto passa por aí. Este é um fator que aumentará 
seguramente a predisposição do seu público-alvo para estar atento aos seus 
emails, embora nem de longe seja uma condição indispensável.

Resumindo: Será que o Email é indicado 
para o seu Marketing?

Como vê, em princípio não há nenhum tipo de produto ou serviço para 
o qual o digital não possa ser útil. Nalguns casos o encaixe é mais óbvio, 
noutros menos, mas - excluindo as limitações do ponto 3 – não há restrições 
absolutas.

 QUAL É A 
AFINIDADE DO SEU 

PÚBLICO-ALVO COM 
O MEIO DIGITAL?



Na verdade, o principal fator a considerar é a sua própria disponibilidade 
para criar informação e promoções interessantes a partir daquilo que vende. 
“Interessantes” quer dizer que na maior parte dos casos o conteúdo central 
dos seus emails não será o seu produto – mas aquilo que inquieta, preocupa 
ou entusiasma o cliente. Se começar por aí – por mostrar que percebe os 
problemas do seu destinatário – acabará por poder promover a sua solução. 

Já o contrário raramente é verdade: o seu produto, o seu serviço, as qualidades 
da sua empresa, à partida não interessam a ninguém. Só passam a interessar 
na medida em que demonstram ser a melhor solução para os problemas do 
próprio cliente. 

Encontrar, em cada email, esse ângulo especiamente interessante para o seu 
cliente é sempre possível, embora às vezes dê algum trabalho.

Mas é um trabalho que compensa: permitirá manter-se em contato frequente 
com um número cada vez maior de potenciais compradores, sempre 
disponíveis para abrir os seus emails, assimilar as suas mensagens e manter 
o seu nome bem presente na sua memória. Até o dia em que se faz um clique 
e a venda ocorre. Uma, duas, inúmeras vezes, porque essa é uma relação que 
nunca precisa ter fim. 

E agora: o que fazer a seguir?

Se quer obter os benefícios do email marketing para o seu negócio, a Hamlet 
propõe-lhe uma “Avaliação Executiva de Email Marketing”. 

É uma sessão de trabalho de 30 a 45 minutos que fazemos por telefone, 
consigo ou com a pessoa responsável por este tema na sua empresa. O 
objetivo é que possa confirmar, com a nossa ajuda, se o email marketing é 
ou não o instrumento indicado para os desafios que tem em mãos. Além de 
lhe dar pistas muito práticas sobre como usar o email para gerar resultados 
de imediato – venha ou não a trabalhar connosco.

Estes são os pontos que cobrimos em conjunto nestas sessões, que são 100% 
objetivas e práticas: 

 • Diagnóstico: o Email Marketing é ou não para a minha empresa? 
Complementando o Autodiagnóstico que já fez, algumas perguntas rápidas 
sobre a sua empresa e o seu mercado permitem-nos fazer-lhe uma reco-
mendação com um grande grau de fiabilidade.



 • “Tenho receio de comunicar por email – não estarei a fazer 
spam”? É verdade: muito dos emails com propósitos de marketing que recebe-
mos é puro lixo. Mas não tem que ser assim, e vamos mostrar-lhe como tornar 
os seus emails não só bem-vindos, mas esperados pelo seu público-alvo.
 • “A minha empresa não tem assunto para comunicar com regu-
laridade” A sua empresa tem mais assunto do que pensa. Vamos mostrar-
lhe como identificar, recolher e preparar os temas para comunicar regular-
mente – sem ter necessariamente uma montanha de trabalho com isso.
 • Como conseguir que os meus emails não vão parar ao lixo? Não 
fazer spam é um bom começo, mas há mais truques para que os seus emails 
sejam abertos, lidos com interesse e gerem os resultados que pretende.
 • Quanto custa? Damos-lhe uma ideia dos custos internos, caso de-
cida tratar do seu email marketing sozinho, e dos externos, caso entenda que 
precisa de ajuda.

Para sua tranquilidade: a “Avaliação Rápida de Email Marketing” não é uma 
venda disfarçada dos serviços da Hamlet. Nos 30 a 45 minutos de entrevista 
partilharemos consigo o melhor do nosso know-how e experiência com 
o email marketing. É uma sessão de consultoria sem custos, com a única 
condição de que está estritamente limitada a 45 minutos.                                                                                                                                     

Em caso de interesse contacte por favor o Rui Lourenço (21 363 6152 ou 
hamlet@hamlet.com.pt) para agendar uma data. Tipicamente, a entrevista 
ocorre dentro de 5 dias úteis a partir do seu contato. O Rui enviar-lhe-á 
também um questionário prévio para que na altura da entrevista estejamos 
preparados, dos dois lados, para tirar o máximo rendimento do tempo 
disponível. 


