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RESUMO 

 O objetivo deste estudo foi identificar se pode haver melhoria na taxa de abertura de e-mails 

caso incluamos imagens de pessoas belas, ou textos que detalhem melhor os atributos do 

produto ofertado, nas operações de e-mail marketing. Contando com a colaboração de um 

varejista que comercializa, há anos, roupas íntimas em uma plataforma de comércio 

eletrônico, foi realizado um experimento de campo, no qual anúncios de e-mail diferenciados 

para homens e mulheres foram enviados a 25.704 clientes. Constatou-se que o envio dos e-

mails através de imagens de pessoas – para o público masculino, um homem de sucesso, 

praticando esportes; para o público feminino, um homem em uma pose discretamente sensual 

-  bem como e-mails marketing com título e texto bem elaborados, sem qualquer tipo de 

imagem, beneficiou o varejista, em comparação com o modelo regularmente enviado por ele, 

onde apenas aparece a imagem dos produtos ofertados.  

No experimento, descobriu-se que o trabalho com títulos e textos bem elaborados, como 

estratégia de mercado, apresentou os melhores resultados em comparação à inserção de 

imagens de pessoas: a taxa de abertura da mensagem aumentou em 93,09% entre as mulheres, 

e em 129,28% entre os homens. Além disso, o corpo da mensagem, com um texto que 

valorizava a função da roupa íntima, dirigida ao público masculino, conseguiu elevar o 

número de acesso à oferta em 10,23%. Com as mulheres, não foi diferente: o texto que 

trabalhava uma proposta de valor voltada a atributos emocionais aumentou o número de 

conversões realizadas em 166,67%. 

Trata-se de um resultado muito expressivo, tendo em vista que que o público que recebe 

regularmente as ofertas já está acostumado com o perfil das mensagens - desde o conteúdo 

das mensagens até o layout.   Trabalhar o atributo imagem, colocando uma pessoa no lugar 

dos itens de vestuário, também mostrou resultados positivos, mas menos expressivos. A 

pesquisa sugere que a qualidade do texto em uma mensagem de correio eletrônico não pode 

ser menosprezada.  

Este artigo permite compreender melhor o papel do conteúdo publicitário, analisando, de 

forma detalhada, a interação do destinatário com as diferentes mensagens escolhidas. Este 

artigo pode ser também um indicador sobre a validade dos mecanismos psicológicos 

existentes nos atributos de textos e imagens, apontando implicações para as empresas que 

desejam trabalhar o e-mail marketing como ferramenta de marketing digital. 

Palavras-chave:   

E-mail marketing; experimentos de campo; personalização; texto; imagens 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to identify whether there may be an improvement in the rate of 

e-mail opening if we include images of beautiful people or texts that better details the 

attributes of the product offered in the e-mail marketing operations. With the collaboration of 

a retailer who has been marketing underwear for years on an e-commerce platform, a field 

experiment was conducted in which differentiated email ads for men and women were sent to 

25,704 customers. It was found that sending the emails through pictures of people - to the 

male audience, a well succeeded man practicing sports; for the female audience, a man in a 

discreetly sensual pose - as well as marketing emails with well-designed title and text, without 

any kind of image, benefited the retailer, compared to the model regularly sent by him, where 

only appears the image of the products offered. 

In the experiment, it was found that the work with well-designed titles and texts, as a market 

strategy, showed the best results: the message-opening rate increased by 93.09% among 

women and by 129.28% among men. In addition, the body of the message, with a text that 

valued the function of the underwear, directed to the masculine public, managed to increase 

the number of access to the offer in 10.13%. With the women, it was not different: the text 

that worked a proposal of value-oriented emotional attributes increased the number of 

conversions performed at 166.67%. 

This is a very significant result, as the public who receives the offers regularly is already 

accustomed to the profile of the messages - from the content of the messages to the layout. 

Working the image attribute by placing a person in place of clothing items, also showed 

positive but less expressive results. Research suggests that the quality of text in an e-mail 

message cannot be overlooked. 

This article focuses on the role of advertising content, analyzing, in detail, the interaction of 

the recipient with the different messages chosen. This article can also be an indicator of the 

validity of the psychological mechanisms existing in the attributes of texts and images, 

pointing out the implications for companies wishing to work with e-mail marketing as a tool 

for digital marketing. 

Keywords 

E-mail marketing; field experiments; personalization; text, images 
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1  INTRODUÇÃO 

É impossível, nos dias de hoje, imaginar as relações de consumo sem o uso da internet e das 

diversas opções de dispositivos para acessá-la. O desempenho financeiro do e-commerce em 

comparação com o do comércio tradicional é um dos indicadores que podem ser usados para 

avaliar a importância crescente desse canal de comercialização e da própria internet. Segundo 

a Pesquisa EBIT 2017, o número de e-consumidores ativos no Brasil vem aumentando nos 

últimos anos e chega a 48 milhões o número de consumidores que realizaram alguma compra 

online pelo menos uma vez no ano. E destaca: 

“De 2012 a 2016 o comércio eletrônico praticamente dobrou seu faturamento de vendas 

(crescimento de 97%), passando de R$ 22,5 bilhões para R$ 44,4 bilhões, acompanhando a 

evolução do volume de pedidos que chegou a 106,3 milhões em 2016. Para a EBIT (2017), o 

crescimento do e-commerce vai na contramão da crise nacional. Todo esse avanço nas vendas 

virtuais está seguindo a tendência de maior acesso à internet que as pessoas estão passando a 

ter, pois além do notebook e computador convencional, os dispositivos móveis (smartphones e 

tablets) também estão inseridos no mercado como um novo canal de vendas e são responsáveis 

por 21,5% das compras online”. 

Fonte: Ebit Informação (2017) 

A empresa de consultoria PwC, em sua pesquisa Global Consumer Insights Survey 2018, 

confirma a expectativa de crescimento do comércio eletrônico e principalmente a maior 

presença dos dispositivos móveis nas operações comerciais. Entre agosto e outubro de 2017, 

ela entrevistou mais de 22 mil pessoas de 27 países, o Brasil inclusive. Uma de suas conclusões 

é a de que, entre 2014 e 2018, o percentual de pessoas que efetuaram compras online pelo 

Figura 1 – Faturamento do e-commerce no Brasil 
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menos uma vez por mês saltou de 58% para 65% e o canal mobile, na frequência de consumo 

mensal, subiu de 17% (2014) para 41% (2018). Aliás, no Brasil, apenas 1% dos entrevistados 

pela PwC não possuíam aparelho celular ou smartphone no período da pesquisa, contra 20% 

em 2014.1 

Dentro do universo da publicidade online, o e-mail marketing é a ferramenta mais utilizada 

pelas empresas, mesmo com o surgimento de novas possibilidades e contato com o público, 

como anúncios em websites e redes sociais. Para CARVALHO (2014), essa prevalência do 

correio eletrônico sobre outras opções se deve à ótima relação custo-benefício do canal: 

mensagens de e-mail têm baixo custo, são rápidas de serem desenvolvidas e disparadas e podem 

ser rapidamente ajustadas. O êxito da campanha, segundo a autora, é medido em CTR (Click 

Through Rate), acrônimo que pode ser traduzido pela expressão “número de cliques / número 

de visualizações” da mensagem (ou anúncio). Quanto maior for o número de cliques em relação 

às visualizações, mais bem-sucedida será a ação. Mas a geração de um elevado CTR é afetado 

diretamente pelo design das mensagens e de recursos oferecidos ao consumidor. 

Os custos decrescentes e a facilidade de adoção das tecnologias de e-mail marketing, por sua 

vez, representaram uma diminuição da barreira de entrada para mais empresas adotarem tal 

solução. Assistiu-se a uma evolução sem precedentes no uso desse recurso desde a sua origem, 

em que as organizações precisavam dispor de programadores e computadores de grande 

capacidade de processamento para realizarem campanhas de e-mail marketing. Atualmente, 

uma pessoa com conhecimento técnico básico de informática e um microcomputador em mãos 

consegue usar essa ferramenta de marketing digital para o seu próprio negócio. Houve o que 

poderia ser chamado de “democratização” do uso do e-mail marketing por toda e qualquer 

organização que quisesse adotar essa ferramenta. Mas essa popularização trouxe implicações. 

O surgimento massivo de campanhas potencializou o risco de tornar o e-mail marketing gerado 

pelas organizações como algo despersonalizado, indiferente entre tantas outras mensagens 

concorrentes. Além disso, em vez de surpreender o consumidor com alguma novidade, o e-mail 

marketing passou a ser algo corriqueiro e até mesmo cansativo ou indesejável aos olhos do 

destinatário da mensagem. Nesse contexto, dispositivos de gerenciamento de e-mails passaram 

a oferecer, como serviço adicional ao cliente, ferramentas de filtro de mensagens não solicitadas 

(spam), que eram (e ainda são) armazenadas em pastas chamadas de “lixo eletrônico”. A 

maneira pela qual essas mensagens são nomeadas e classificadas nos permite avaliar o grau de 

importância que o e-mail marketing pode ter em virtude de sua relevância para o destinatário. 

                                                      
1 Global Consumer Insights Survey 2018. PwC. Abril de 2018. 
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Em uma época em que a segmentação é cada vez maior e necessária, o futuro do próprio e-mail 

marketing como ferramenta de marketing digital eficaz corre riscos. 

Para fazer frente ao novo perfil de uso do e-mail marketing, surgiram novos conceitos de 

abordagem, que garantissem um bom relacionamento entre as empresas e seus clientes e 

simpatizantes. Esses novos conceitos demandaram novos padrões de elaboração de e-mail 

marketing. A ferramenta passou a ser inserida em campanhas de marketing mais abrangentes, 

dentro de um conceito de unificação das mensagens sob uma mesma linguagem visual e 

temática (omnichannel). Além disso, esses novos conceitos exigiram mudanças nos formatos 

das mensagens. Novas referências de elaboração e de envio das mensagens começaram a surgir 

no mercado. 

Para ter sucesso, essa “nova geração” de e-mail marketing deveria estar inserida dentro de 

campanhas de marketing que identificassem claramente qual a persona a que a mensagem se 

dirigia, suas “dores” (necessidades), suas expectativas, seus desejos, seu perfil econômico-

social, entre outras variáveis já citadas. As mensagens também deviam ser desejadas pelo 

potencial cliente e possuir atributos gráficos que as distinguissem das demais mensagens. 

Atributos como imagens e qualidade de texto passaram a ter uma importância cada vez maior 

na concepção dessas mensagens. Dentro do marketing digital, toda essa elaboração vem 

crescendo em importância, na medida em que as campanhas de e-mail marketing continuaram 

a ser, cada vez, mais assertivas. 

A criação de e-mail marketing exige cada vez mais responsabilidade, pois se tornou uma 

ferramenta fundamental nas estratégias comerciais de empresas de todos os portes e segmentos. 

Até porque o avanço sem precedentes da tecnologia de informação fez com que surgissem 

novas mídias, que à primeira vista poderiam ser vistas como concorrentes do e-mail marketing, 

tais como as próprias mídias sociais, a compra de palavras-chave em ferramentas de busca, 

links patrocinados, aplicativos de telefones celulares e, até mesmo, a Internet das Coisas e a 

Inteligência Artificial, através dos chatbots 2. Mas a tecnologia que fez surgir tais mídias 

“concorrentes” é a mesma que está permitindo a reinvenção do e-mail marketing, mantendo-o 

como o grande protagonista das estratégias de mídias digitais das organizações. Contribuíram 

para a reinvenção da ferramenta fatores como: a drástica redução dos custos de armazenagem 

                                                      
2 O termo Chatterbot surgiu da junção das palavras chatter (a pessoa que conversa) e da palavra bot (abreviatura 

de robot), ou seja, um robô (em forma de software) que conversa com as pessoas. A palavra foi inventada por 

Michael Mauldin (Criador do primeiro Verbot, Julia) em 1994, para descrever estes robôs de conversação na 

Twelfth National Conference on Artificial Intelligence. Fonte: Wikipedia -  disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chatterbot  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chatterbot


14 

 

de dados; a evolução exponencial das ferramentas de análise de dados, em paralelo à capacidade 

de processamento de informações; o monitoramento constante das atividades dos 

consumidores, incluindo a identificação localização geográfica dos mesmos, através de 

dispositivos conectados através de sinais de telefonia celular ou mesmo via satélite; e seus 

hábitos de consumo, entre outros fatores. 

Todo o incremento tecnológico assistido nos últimos anos representou uma diminuição das 

barreiras de entrada para que pequenos e médios negócios utilizassem ferramentas analíticas de 

última geração.  

A despeito do senso comum apontar para a suposta decadência do e-mail marketing como 

ferramenta de marketing digital, com perda de participação para as mídias sociais e para a 

compra de palavras-chave que agilizam a localização via ferramentas de busca, o volume de e-

mail marketing segue crescendo. Em 2017, existiam 3,7 bilhões de usuários de e-mails no 

mundo e o gasto com campanhas de e-mails marketing, que em 2015 foram de 270 milhões de 

dólares apenas nos Estados Unidos, devem subir para 350 milhões de dólares em 2019.3  O 

mercado mais competitivo, com um maior número de empresas acessando tecnologias de última 

geração, fez com que as soluções de e-mail marketing se disseminassem de forma ainda mais 

intensa, mas impôs novos desafios. 

A simples adoção de melhores práticas na criação de e-mails marketing passou a não ser mais 

suficiente. Além de competir diariamente com uma infinidade de campanhas concorrentes, uma 

campanha de e-mail marketing tem que se posicionar competitivamente em relação às novas 

ferramentas de marketing digital. Para isso, os e-mails marketing têm de ser assertivos, 

cativantes, relevantes, distinguir-se dos demais, estimular o destinatário a ler a mensagem e, 

sobretudo, garantir a conversão das mensagens em resultados comerciais efetivos. 

 

2  IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO DO ESTUDO 

Tomando, como base, as campanhas de e-mail marketing regularmente efetuadas por um 

varejista de roupas íntimas, os objetivos deste estudo foram: 

1) testar a efetividade de campanhas de e-mail marketing baseadas em imagens de pessoas, 

bem como de campanhas fundamentadas somente em textos, e compará-las às as campanhas 

regularmente enviadas que apresentam somente as imagens dos produtos comercializados; 

                                                      
3 The Statistics Portal. Disponível em https://www.statista.com/topics/1446/e-mail-marketing/. Acessado em 

25/05/2018. 
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2) verificar o impacto emocional do uso de imagens de pessoas em campanhas junto aos 

públicos masculino e feminino:  

a) os homens se sensibilizam com a imagem de uma referência de sucesso masculina? 

b) as mulheres se sensibilizam com um conteúdo sensual na venda de roupas íntimas 

masculinas? 

 

3  REVISÃO TEÓRICA 

No desenvolvimento de estratégias de marketing digitais, o e-mail marketing surge como uma 

das ferramentas mais utilizadas, dada sua efetividade. CARVALHO (2014) considera o envio 

de e-mails a forma mais predominante de marketing online.  

De acordo com CARVALHO (2014), os custos decrescentes e a facilidade de adoção 

das tecnologias de e-mail marketing, representaram uma diminuição da barreira de entrada para 

mais empresas adotarem tal solução. Assistiu-se a uma evolução sem precedentes no uso desse 

recurso desde a sua origem, em que as organizações precisavam dispor de programadores e 

computadores de grande capacidade de processamento para realizarem campanhas de e-mail 

marketing. Atualmente, uma pessoa com conhecimento técnico básico de informática e um 

microcomputador em mãos consegue usar essa ferramenta de marketing digital para o seu 

próprio negócio. Houve o que poderia ser chamado de “democratização” do uso do e-mail 

marketing por toda e qualquer organização que quisesse adotar essa ferramenta. Mas essa 

popularização trouxe implicações. 

Ainda de acordo com CARVALHO (2014), o surgimento massivo de campanhas potencializou 

o risco de tornar o e-mail marketing gerado pelas organizações como algo despersonalizado, 

indiferente entre tantas outras mensagens concorrentes. Ao invés de surpreender o consumidor 

com alguma novidade, o e-mail marketing passou a ser algo corriqueiro e até mesmo cansativo 

ou indesejável aos olhos do destinatário da mensagem.  

Para SACHARIN (2001), o poder do marketing está sendo corroído por um déficit de atenção, 

por estarmos, atualmente, vivendo em meio a um excesso de campanhas publicitárias de todos 

os tipos, gerando uma percepção de saturação de mensagens junto aos consumidores. 

SIMON e ANDRÉ (2009) apontam que as mensagens publicitárias não solicitadas disputariam 

essa escassa atenção dos consumidores.  O “lixo eletrônico”, o “spam” e chamadas de 

telemarketing exigiriam que ambas as partes envidassem esforços para gerar transações 
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comerciais. Os receptores das mensagens dariam atenção às mensagens de acordo com o 

benefício médio percebido, enquanto o remetente das mensagens seria responsável por gerar o 

grande volume de envio, determinando a saturação das mensagens.  

3.1  O papel das imagens e textos nas campanhas de marketing 

PIETERS e WEDEL (2004) apontam que a maioria dos anúncios impressos contém três 

elementos: marca, imagem e texto. O elemento da marca abrangeria toda a identidade da marca, 

como o nome da marca, a marca comercial e logotipo da fonte.  O elemento de texto 

compreenderia todas as informações textuais do anúncio, exceto as referências à marca. O 

elemento de imagem compreenderia todas as informações não-textuais do anúncio, excluindo-

se, novamente, todas as referências à marca.  Os autores mostram que fatores fisiológicos 

ajudariam a explicar as diferenças de comportamento dos consumidores para os atributos de 

imagens e de texto.  

Para PIETERS e WEDEL (2004), o processo de percepção de imagens pelos seres humanos é 

algo ligado a características genéticas significativamente mais antigas do que as características 

genéticas relacionadas à percepção de textos.  O processo de percepção de imagens seria 

baseado em processos automáticos, paralelos, rápidos e menos trabalhosos. Esses processos 

podem ter estabelecido uma prioridade da atenção dos seres humanos para as imagens.  A 

percepção do texto, por sua vez, seria baseada em processos mentais mais recentes, que 

demandariam maior atenção, com processos voluntários, seriais, mais lentos e elaborados.  

Desta forma, enquanto a essência de uma cena possa ser, muitas vezes, compreendida com 

alguns olhares, o texto exigiria que fossem feitas maiores fixações oculares, que exigiriam 

maior interpretação. Além disso, o texto, via de regra, demanda fortemente o campo visual. 

Assim, exigir-se-ia uma maior atenção física da superfície ocular para a leitura de um texto em 

comparação com a percepção de uma cena. Por sua vez, um anúncio que apresentasse um 

aumento da área dedicada ao texto aumentaria, ainda mais, a demanda de atenção por parte das 

pessoas. 

PIETERS e WEDEL (2004) realizaram um estudo de 1.363 anúncios impressos junto a 3.600 

consumidores.  Através do rastreamento dos movimentos oculares dos voluntários através de 

um dispositivo infravermelho, os autores observaram que:  

a) a imagem tem uma maior capacidade de captar a atenção das pessoas, independentemente 

do seu tamanho; 
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b) o texto captura a atenção das pessoas na razão direta da área física que ocupa dentro do 

anúncio veiculado;  

c) a marca é ao tributo que transfere, com maior eficácia, a atenção para os outros elementos 

do anúncio, em comparação com a imagem e o texto; 

d) somente se consegue ganho líquido em atenção para o anúncio caso se aumente a área útil 

ocupada pelo texto no anúncio. 

KIM e LENNON (2008) realizaram uma pesquisa similar, mas voltada para o mundo da compra 

de produtos de vestuário na internet. A pesquisa consistia de dois experimentos que simulavam 

a compra de itens de vestuário na internet, focados nas imagens e nos textos sobre os produtos. 

Os resultados dos dois experimentos mostraram que tanto a informação advinda das imagens, 

como as informações originárias dos textos tiveram efeitos significativos nas atitudes afetivas 

e cognitivas em relação aos produtos de vestuário oferecidos, mas apenas a informação 

fornecida pelo texto teve um efeito significativo na intenção de compra.  Essa descoberta 

forneceu uma importante implicação para os varejistas da internet, que tendem se atentarem 

mais à imagem do produto.  Embora as imagens dos produtos sejam importantes, as descrições 

detalhadas dos mesmos mostraram-se essenciais para influenciar positivamente a experiência 

de compra do consumidor nas compras pela internet.  Devido à incapacidade de avaliar 

fisicamente os produtos nas compras online, a apresentação dos produtos via texto, oferecida 

pelos varejistas da internet, desempenha um papel fundamental na satisfação das necessidades 

dos consumidores quanto às informações adequadas para sua tomada de decisão na hora da 

compra. 

SANTAELLA et al. (2014) mostram que, no processo de elaboração de pensamentos que levem 

os consumidores a uma decisão de compra, o processo de interpretação das imagens é 

importante para os profissionais de marketing de moda, pois as imagens são fontes importantes 

de informação sobre os produtos, bem como são predominantes na mídia. Na busca por um 

formato mais eficaz de comunicação junto ao público, um dos pontos em discussão é a presença 

de imagens ou textos nas mensagens publicitárias. Nos anúncios de moda, as imagens são 

utilizadas não somente para facilitar a visualização de produtos pelos consumidores, mas, 

também, para convidá-los a fugirem e mergulharem em um mundo imaginário ao usarem os 

produtos ofertados.  Para alcançar esse efeito, os anúncios valem-se de imagens agradáveis para 

abrir, para os consumidores, as portas para um mundo imaginário de luxo, beleza e felicidade. 

Nesse processo, narrativas textuais curtas podem ser justapostas às imagens, de modo a 
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persuadirem os consumidores buscarem o novo estilo de vida almejado, fazendo com que ajam, 

identifiquem-se, sintam-se e tornem-se uma pessoa diferente ao comprarem e usarem os itens 

da moda. 

SUDHA e SHEENA (2017) afirmam que a indústria da moda está voltando seu foco para as 

plataformas digitais, através do uso de tecnologias inovadoras junto às mais recentes tendências 

de moda. Quando comparado com às várias possibilidades de marketing digital disponíveis no 

mercado, o e-mail marketing é posicionado por elas como uma importante ferramenta para a 

indústria da moda, além de ser uma ferramenta que permite uma rápida comunicação junto a 

clientes existentes ou potenciais.   

As autoras realizaram um estudo, no qual adicionaram novos elementos na análise de peças 

publicitárias, além das imagens e textos: a tecnologia, o vídeo, o gênero e a faixa etária do 

público-alvo. Na pesquisa exploratória realizada junto a 161 mulheres, constatou-se existir uma 

relação significativa entre a faixa etária das pesquisadas e quais os elementos que mais 

despertam sua atenção: imagens, vídeos ou texto. Na faixa etária entre 15 a 30 anos, são as 

imagens; já para consumidoras com mais de 30 anos, o conteúdo textual feito por marcas, 

celebridades e por blogueiros possui maior capacidade de atração.  

O resultado obtido na pesquisa delas, principalmente para as consumidoras na faixa de 30 a 35 

anos, confirma os aspectos apontados por KIM e LENNON (2008) sobre a importância do 

aspecto da informação prestada pelos textos nas peças publicitárias desenvolvidas para ações 

de e-mail marketing, ao fornecer descrições detalhadas dos produtos que suportam a 

experiência de compra do consumidor pela internet.   

 

3.2  O papel das imagens de pessoas belas nas peças publicitárias 

CARRABIS e PEVERILL-CONTI (2011) analisaram diferentes estilos de relacionamento entre 

seres humanos. A escolha de parceiros entre as pessoas seria função de uma certa regularidade de 

características fisiológicas definidas através de gerações étnicas. Os padrões de beleza para um 

croata não seriam necessariamente os mesmos para um índio navajo, por exemplo.  Para os 

autores, como a beleza é um atributo culturalmente definido, certas expressões faciais e atributos 

físicos impulsionariam diferentes respostas emocionais inconscientes, respostas estas dentro e 

entre grupos culturais.  Ao observar a imagem de um homem e uma mulher falando, por 

exemplo, o espectador aplicaria preconceitos culturais positivos e negativos, de forma não-
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consciente, não somente à imagem como, também, a qualquer outro conteúdo associado à ela.  

Na produção de vídeo com trilha sonora, por exemplo, os valores culturais determinariam os 

padrões vocais masculinos e femininos necessários para se obter determinadas respostas dos 

espectadores. Talvez o maior e mais antigo uso desses recursos seria a criação de personagens 

estereotipados na mídia de massa, que provocassem reações emocionais positivas e negativas, 

tais como desejo, dignidade, beleza, atratividade, horror, repugnância, rejeição, presunção – 

dentro de públicos específicos. Dentro desse processo, respostas emocionais extremas a esses 

estímulos físicos poderiam ser classificadas como preconceito, fanatismo ou sex appeal. 

Ainda de acordo com o estudo de CARRABIS e PEVERILL-CONTI (2011), os preconceitos 

culturais inconscientes poderiam afetar as decisões conscientes de compra do consumidor, 

especialmente quando o preço do produto sobe de um fator irrelevante para um fator relevante, 

em relação à renda familiar do mesmo. Na ausência de outra informação disponível, haveria 

uma confiança inconsciente do consumidor em seus preconceitos culturais para tomar suas 

decisões de compra de produtos.  A seleção de imagens específicas de rosto e corpo para 

comunicar mensagens específicas ao público seria um processo de tomada de decisão 

consciente e intencional por parte do criador das peças publicitárias, com o objetivo de levar o 

público a uma resposta desejada.  

 

3.3  O processo de compra de cuecas 

HALE e HODGES (2013) elaboraram um estudo que tinha, como objetivo, identificar os 

fatores que são significativos para os compradores masculino e feminino de cuecas durante sua 

jornada de compra; quais os aspectos relevantes, qual proposta de valor que cada um dos grupos 

busca encontrar nas peças e como se desencadeia o processo de escolha e efetivação da compra. 

As autoras realizaram uma pesquisa qualitativa realizada com oito homens e sete mulheres, com 

idades entre 23 e 55 anos, que recebiam um voucher para comprarem cuecas.  De acordo com 

as autoras, tradicionalmente a razão de compra das cuecas é a necessidade de reposição ou 

reabastecimento regulares. No experimento, alguns dos participantes da pesquisa declararam 

que se sentiram motivados a comprarem novas cuecas apenas por estarem na sessão de cuecas. 

As promoções existentes na sessão estariam desencadeando novos processos de compra. No 

entanto, quando recebiam um vale (voucher) e lhes era pedido para usá-lo na compra de cuecas 

de marca, a maioria fazia escolhas de forma tradicional, procurando obter o máximo de valor 

para o montante recebido. 
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De acordo com HALE e HODGES (2013, p. 4, apud Bailey, 2005), para muitos homens, o 

processo de escolha de cuecas é uma manifestação de estilo; eles colocam, em suas escolhas, 

uma ênfase quase igual às suas roupas de vestuário. Isso refletiria uma tendência do consumidor 

em adotar uma perspectiva de estilo de vida que envolva usar uma mesma grife para cada uma 

de suas peças de vestuário.  Ao analisar o sucesso da loja de departamentos Kohl’s4 nas vendas 

de sua exclusiva linha de cuecas Chaps5, sua estratégia de marketing focada de estilo de vida 

não apenas ajudou a aumentar as vendas, mas também impulsionou a fidelidade à marca.  

Essa estratégia de marketing de estilo de vida tem suas limitações; no entanto, descobriu-se que 

ela é mais influente entre os consumidores que não se importam necessariamente com os custos 

e que são mais orientados para a moda (HALE e HODGES, 2013, apud Quixote, 2005). 

Para as autoras do estudo, a noção de identidade e a sua ligação com as cuecas surgiram, 

repetidamente, como uma consideração importante na tomada de decisão dos participantes da 

pesquisa realizada por elas. Dois temas comuns – aspectos pessoais e sociais de suas identidades 

– surgiram para explicar as escolhas das cuecas pelos participantes. A identidade mostrou ser 

um componente particularmente crítico na seleção das marcas. Os participantes levavam em 

consideração a imagem transmitida pela marca e como essa imagem refletiria as suas próprias 

identidades.  Ao lado da identidade pessoal, os participantes também indicaram, em diferentes 

graus, a consideração do componente social da cueca. Para alguns, a cueca, como outros tipos 

de roupas, é um produto que demanda a opinião de outras pessoas. Nesses casos, a tomada de 

decisão torna-se mais complexa, pois os participantes não estão necessariamente escolhendo o 

que gostam, mas selecionando roupas com base no que eles acham que as pessoas de seu 

convívio irão gostar, ou que julgarão apropriados para determinada situação. 

3.4  A sexualização de peças de propaganda voltadas para o público feminino 

Para HYLLEGARD et al (2011), os apelos sexuais continuam sendo uma técnica de publicidade 

comum, usada na mídia convencional como um mecanismo para chamar a atenção do 

consumidor.  

POPE et al. (2004) estudaram as respostas dos consumidores frente ao uso de erotismo dentro 

de publicidade orientada para o lucro e para o marketing relacionado com propósito. Os 

                                                      
4 De acordo com seu informativo para investidores, a Kohl´s posiciona-se como uma rede varejista norte-

americana, presente em 49 estados americanos com mais de 1.100 lojas. Faturamento anual: aproximadamente, 

US$ 19 bilhões. Fonte: https://corporate.kohls.com/investors. Acessado em 15 de junho de 2018. 
5 Chaps é uma marca da Ralph Lauren lançada em 1978, voltada para homens, mulheres e crianças. Trabalha o 

conceito de estilo de vida clássico americano, oferecendo desde roupas íntimas até roupas personalizadas e vestidos 

para ocasiões especiais. 

https://corporate.kohls.com/investors
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resultados obtidos indicaram que o apelo sexual provocou atitudes mais positivas em relação 

ao anúncio e à empresa (ou seja, à marca) em comparação com um apelo assexuado. Os 

resultados sugerem ainda que as mulheres podem responder mais favoravelmente ao uso de 

recursos sexuais na propaganda do que os homens, assim como o uso de um apelo sexual na 

propaganda pode gerar percepções favoráveis à empresa quando esse apelo é percebido, pelo 

público, como algo sendo alinhado a uma determinada causa. 

Uma pesquisa realizada por DAS, GALEKH e VONKEMAN (2014) baseada na evidência de 

que o sexo, o humor e outros apelos emocionais podem ajudar a vender produtos, procurou 

constatar se propagandas de cunho sexual seriam mais persuasivas que as demais. Os 

anunciantes deveriam escolher um anuncio sexy ou um anúncio divertido caso desejassem 

aumentar suas vendas?  Os resultados apontaram que anúncios emocionalmente agradáveis 

aumentaram a persuasão junto aos consumidores, independentemente do conteúdo, e que os 

apelos sexuais superaram os apelos não sexuais apenas sob condições de prazer moderado e 

alta excitação. O prazer poderia ser, então, melhor compreendido como um fluxo que varia da 

extrema infelicidade à extrema felicidade ou êxtase. O prazer constituiria uma resposta-chave 

aos anúncios, impulsionando sua eficácia.  

JÜNGER et al. (2018) realizaram um estudo no qual constataram que, no período fértil, as 

mulheres tendem a preferir homens com características que reflitam bons genes.  Ao 

investigarem o ciclo ovulatório das mulheres, eles concluíram que, no pico da fertilidade, as 

mulheres tendem a preferir homens com essas características para relações sexuais, não 

somente quando estão envolvidas em relacionamentos de curto prazo, mas também nos 

relacionamentos de longa duração. Além disso, as análises revelaram que ambos os 

comportamentos só eram evidentes nas mulheres já envolvidas em relacionamentos, mas não 

nas mulheres sem companheiros.  

No experimento coordenado pelos autores, foram escaneados oitenta corpos masculinos reais6, 

de homens que utilizavam cuecas padronizadas (cuecas apertadas), cujas imagens foram 

capturadas com um scanner 3D de alta resolução. Os homens foram instruídos a ficarem em pé, 

com as pernas afastadas na largura do quadril, com os braços estendidos e levemente afastados 

do corpo, fazendo um punho com os polegares para frente, a cabeça posicionada de acordo com 

                                                      
6 Os oitenta corpos masculinos foram coletados em um estudo independente (Jünger et al. (2018), apud Kordsmeyer et al., 

2017; Kordsmeyer & Penke, 2017). 
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o Frankfort Horizontal7 e que respirassem normalmente. Os resultados foram apresentados às 

voluntárias em telas de computador. Para os ensaios hormonais para mensurar o grau de 

excitação, foram coletadas quatro amostras de saliva de cada uma das participantes. 

WYLLIE, CARLSON e ROSENBERGER (2015) apontam, como resultado da mudança dos 

padrões morais, o surgimento de uma não-definição entre estímulos sexuais percebidos pelas 

mulheres como atraentes e sexualmente estimulantes e os estímulos sexuais considerados, por 

elas, como antiéticos e degradantes (WYLLIE, CARLSON e ROSENBERGER (2015), apud 

Advertising Standards Bureau, 2013, Reichert et al. (2011), o que coloca em xeque sua eficácia 

como ferramenta publicitária. 

Essa percepção é reforçada pelo estudo realizado por BRYŁA e GRUCZYŃSKA (2018). Em 

uma pesquisa realizada junto a poloneses da Geração Y, tendo como base um anúncio da 

American Apparel8, foram estudadas as atitudes dos jovens em relação aos apelos sexuais e às 

questões éticas na publicidade. A opção mais escolhida pelos jovens, ao avaliarem a peça 

publicitária, foi “desagradável” – exatamente metade dos entrevistados pensou no anúncio 

dessa maneira. A segunda opção escolhida foi “intrigante” com 20%, seguida de “encorajadora” 

com 14%. O que vale a pena notar é que apenas 3% dos entrevistados classificaram a 

propaganda como ultrajante. Isso pode levar à conclusão que o estereótipo sobre a Geração Y 

não se importar com a provocação e a com a sexualidade na publicidade, pode não ser 

inteiramente verdadeiro. Esta conclusão é apoiada pelo fato de que 50% dos entrevistados 

acharam o anúncio desagradável. Ainda assim, 47% dos alunos tiveram sentimentos positivos 

em relação ao anúncio, razão pela qual o estereótipo mencionado não é totalmente sem 

fundamento. Nota-se não haver muita diferença de opinião entre homens e mulheres na 

avaliação do anúncio: as mulheres o acharam desagradável a uma taxa 10% superior ao dos 

homens.  O surpreendente é nenhuma mulher ter considerado o anúncio como ultrajante – 

apenas homens assim o fizeram. 

 

                                                      
7 Plano usado na craniometria. É determinado o ponto mais alto na margem superior da abertura de cada canal auditivo externo 

e o ponto baixo na margem inferior da órbita esquerda; e é usado para orientar um crânio humano ou cabeça normalmente para 

o plano horizontal. Também chamado plano olho-orelha, Plano Frankfort. 
8 A American Apparel é uma empresa do setor de varejo de moda, considerada controversa especialmente devido ao perfil de 

sua publicidade. Sua identidade de marca está ligada ao apelo sexual com bastante força, razão pela qual a empresa foi escolhida 

para o estudo. Ela também não está presente no mercado polaco, o que foi considerado positivo, pois os inquiridos não estariam 

familiarizados com a marca e a sua publicidade, e assim não teriam opiniões e conhecimentos previamente formados sobre a 

marca. A marca foi escolhida em função de ser relativamente desconhecida na população em estudo, a fim de reduzir qualquer 

viés resultante da familiaridade da marca. (BRYŁA e GRUCZYŃSKA, 2018) 
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3.5  Matriz de amarração 

 

De acordo com Telles (2001), com o objetivo de avaliar a coerência das relações estabelecidas 

entre as dimensões e decisões de encaminhamento de uma pesquisa e, desse modo, indicar a 

consistência metodológica da intervenção científica, Mazzon (1981, p.54) propôs um 

instrumento de análise basicamente focalizado na questão da aderência e da compatibilidade 

entre modelo de pesquisa, objetivos da pesquisa, hipóteses de pesquisa e técnicas de análise 

planejadas para tratamento dos dados em termos qualitativos. Essa ferramenta fornece uma 

abordagem sistêmica para o exame da qualidade da pesquisa, entendida como a adequação entre 

modelo adotado, objetivos a serem atingidos, questões ou hipóteses formuladas e tratamento 

dos dados. Os estudos acadêmicos qualificam-se na medida em que conseguem equilibrar a 

consistência dos referenciais teóricos, com os objetivos do trabalho e com as técnicas de análise 

utilizadas. A relação entre a pesquisa de campo e a teoria é bidirecional. A teoria fomenta a 

pesquisa empírica e baliza seus resultados. Por sua vez, a pesquisa empírica serve para testar as 

teorias existentes e estimular estudos que acabam por criar novas teorias. 

 

Na tabela 1, serão apresentadas as obras usadas como referências, segmentadas pelos conceitos 

e hipóteses que sustentam o projeto de pesquisa.  
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Tabela 1- Matriz de amarração 

Conceito sobre o 

qual se escreveu 

Autores que 

escreveram sobre 

o tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

Saturação das 

mensagens de 

marketing junto 

aos consumidores. 

1. CARVALHO, Ad. 

(2014) 

2. SIMON P., A.; 

ANDRÉ DE, P. 

(2009) 

3. SACHARIN, K. 

(2001) 

1 – O surgimento massivo de campanhas potencializou o risco de 

tornar o e-mail marketing gerado pelas organizações como algo 

despersonalizado, indiferente entre tantas outras mensagens 

concorrente. O e-mail marketing passou a ser algo considerado 

corriqueiro e até mesmo cansativo ou indesejável aos olhos do 

destinatário da mensagem.  

2 - Mensagens publicitárias não solicitadas disputam a atenção dos 

clientes, exigindo que o emissor e o destinatário envidem esforços 

para gerar as transações.  

3 – O poder do marketing está sendo corroído por um déficit de 

atenção por estarmos vivendo, atualmente, em meio a um excesso 

de campanhas publicitárias de todos os tipos, gerando uma 

percepção de saturação de mensagens junto aos consumidores. 

 

O excesso de mensagens de 

marketing destinadas aos 

clientes está saturando os 

mesmos, mudando a 

maneira pela qual as 

mensagens de marketing 

são interpretadas por eles. 
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Conceito sobre o 

qual se escreveu 
Autores que 

escreveram sobre 

o tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

Comparação da 

eficácia de 

imagens versus 

texto em um 

anúncio. 

4. KIM, M.; 

LENNON, S. 

(2008) 

5. PIETERS, R.; 

WEDEL, M. 

(2004)  

6. SANTAELLA, M.; 

SUMMERS, T. A.; 

KUTTRUFF, J. T. 

(2014) 

 

4- Tanto a informação advinda das imagens, como as informações 

originárias dos textos tiveram efeitos significativos nas atitudes 

afetivas e cognitivas em relação aos produtos de vestuário 

oferecidos, mas apenas a informação fornecida pelo texto tem um 

efeito significativo na intenção de compra.   

5 - O processo de percepção de imagens pelos seres humanos é 

algo ligado a características genéticas significativamente mais 

antigas do que as características genéticas relacionadas à 

percepção de textos. 

6- Na busca por um formato mais eficaz de comunicação junto ao 

público, um dos pontos em discussão é a presença de imagens ou 

textos nas mensagens publicitárias. Nos anúncios de moda, a 

utilização das imagens visa não somente facilitar a visualização de 

produtos pelos consumidores, mas, também, para convidá-los a 

fugirem e mergulharem em um mundo imaginário ao usarem os 

produtos ofertados.  Nesse processo, narrativas textuais curtas 

podem ser justapostas às imagens, de modo a persuadirem os 

consumidores buscarem o novo estilo de vida almejado. 

Qual é a solução mais 

eficaz nas mensagens do 

setor de vestuário, imagens 

ou texto? 
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Conceito sobre o 

qual se escreveu 
Autores que 

escreveram sobre 

o tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

Como o setor de 

vestuário está 

interagindo com 

seus clientes 

potenciais.  

7. M., SUDHA; K., 

SHEENA (2017)  

7 - As autoras realizaram um estudo, no qual adicionaram novos 

elementos na análise de peças publicitárias da indústria da moda, 

além das imagens e textos: a tecnologia, o vídeo, o gênero e a faixa 

etária do público-alvo. Na pesquisa exploratória realizada por elas, 

constatou-se existir uma relação significativa entre a faixa etária 

das pesquisadas e os elementos que mais despertam a atenção 

delas:  imagens, vídeos ou texto. 

Qual é a solução mais 

eficaz nas mensagens do 

setor de vestuário, imagens 

ou texto? 

 

A força das 

imagens de 

pessoas belas no 

marketing. 

 

8. CARRABIS, J; 

PEVERILL-

CONTI, G. (2011) 

8 -  Os autores constataram que, como a beleza é culturalmente 

definida, certas fisiologias de modelos no marketing impulsionam 

as respostas emocionais inconscientes em grupos culturais 

específicos. 

O uso de imagens que 

trabalhem o aspecto 

emocional dos públicos 

masculino e feminino. 
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Conceito sobre o 

qual se escreveu 

Autores que 

escreveram sobre o 

tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

Imagens de 

homens praticando 

esportes voltados 

para o público 

masculino, que 

remeteria a 

questões 

relacionadas a 

estilo de vida. 

 

9. HALE, R; 

HODGES, N. 

(2013) 

9 -  As autoras elaboraram um estudo que tinha, como objetivo, 

identificar os fatores que são significativos para os compradores 

masculino e feminino de cuecas durante sua jornada de compra; 

quais os aspectos relevantes, qual proposta de valor que cada um 

dos grupos busca encontrar nas peças e como se desencadeia o 

processo de escolha e efetivação da compra. Para muitos homens, 

o processo de escolha de cuecas seria uma manifestação de estilo 

onde colocariam, em suas escolhas, uma ênfase quase igual às suas 

roupas de vestuário. Isso refletiria uma tendência do consumidor 

em adotar uma perspectiva de estilo de vida que envolveria a noção 

de identidade. 

Os homens se sensibilizam 

com a imagem de uma 

referência de sucesso 

masculina?  
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Conceito sobre o 

qual se escreveu 

Autores que 

escreveram sobre 

o tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

A sensualidade nas 

peças de 

propaganda 

voltadas para o 

público feminino. 

 

10. BRYŁA, P.; 

GRUCZYŃSKA, 

A. (2018) 

11. DAS, E.; 

GALEKH, M.; 

VONKEMAN, C. 

(2014) 

12. JÜNGER, J.; et al. 

(2018) 

 

10 - Os autores estudaram as atitudes dos jovens poloneses da 

geração Y frente a apelos sexuais e questões éticas na publicidade.  

Após a análise dos dados, inferiu-se que o estereótipo da geração Y 

não se importar com a provocação e a com a sexualidade na 

publicidade, pode não ser inteiramente verdadeiro. 

11 – Os autores procuraram constatar se propagandas de cunho 

sexual seriam mais persuasivas que as demais. Os resultados 

apontaram que anúncios emocionalmente agradáveis aumentaram a 

persuasão junto aos consumidores, independentemente do conteúdo, 

e que os apelos sexuais superaram os apelos não sexuais apenas sob 

condições de prazer moderado e alta excitação. 

12 - O estudo investigou o ciclo ovulatório de mulheres e foi 

constatado que, durante o pico do período fértil, as mulheres tendem 

a preferir homens com características que reflitam bons genes. No 

experimento coordenado pelos autores, foram escaneados oitenta 

corpos de homens que utilizavam cuecas padronizadas. 

As mulheres se 

sensibilizam com um 

conteúdo sensual na venda 

de roupas íntimas 

masculinas?  
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Conceito sobre o 

qual se escreveu 

Autores que 

escreveram sobre o 

tema 

Resumo do que o autor escreveu Relação com qual 

questão de pesquisa 

A sensualidade nas 

peças de 

propaganda 

voltadas para o 

público feminino  

 

13. HYLLEGARD, 

KH; et al. (2011) 

14. POPE et al. (2004) 

15. WYLLIE, J.; 

CARLSON, J.; 

ROSENBERGER, 

I. (2015) 

13 - Os apelos sexuais continuam sendo uma técnica de publicidade 

comum, usada na mídia convencional como um mecanismo para 

chamar a atenção do consumidor. 

14 – Foram estudadas as respostas dos consumidores frente ao uso de 

erotismo dentro de publicidade. Os resultados obtidos indicaram que 

o apelo sexual provocou atitudes mais positivas em relação ao 

anúncio e à empresa em comparação com um apelo assexuado. Os 

resultados sugerem ainda que as mulheres podem responder mais 

favoravelmente ao uso de recursos sexuais na propaganda do que os 

homens. 

15 – As mudanças dos padrões morais da sociedade apontam o 

surgimento de uma indefinição entre estímulos sexuais percebidos 

pelas mulheres como atraentes e sexualmente estimulantes e os 

estímulos sexuais considerados, por elas, como antiéticos e 

degradantes. 

As mulheres se 

sensibilizam com um 

conteúdo sensual na venda 

de roupas íntimas 

masculinas? 

Adaptado de Mazzon (1981) 



30 

 

4  METODOLOGIA 

A importância do e-mail marketing como canal de divulgação, promoção e venda de produtos 

e serviços tem sido reconhecida tanto pela prática de mercado como por pesquisadores 

acadêmicos, como mostra a literatura já apresentada. Todavia, alguns aspectos específicos da 

comunicação nessa área, sobretudo os relacionados ao design como indutor da decisão de 

compra, ainda careciam de informações mais precisas, o que justificava a pesquisa de campo 

conduzida e analisada pelo autor.  

Foram criados dois grupos de peças publicitárias especialmente para este estudo, que 

trabalhassem, de forma distinta, os atributos de imagem e texto. A partir de uma base de clientes 

real, foram oferecidos produtos reais, com ofertas reais, de tal forma que todo o ciclo de venda 

pudesse ser percorrido até a efetivação da compra. O objetivo final seria identificar a capacidade 

de cada um desses atributos - imagens e textos -  impactarem o interesse do consumidor e 

incrementar a possibilidade de conversão das campanhas publicitárias em vendas.   

O experimento em questão foi realizado durante quarenta e sete dias corridos, entre os dias 04 

de abril e 21 de maio de 2018. O período do ano foi selecionado de tal forma que não houvessem 

datas comemorativas de qualquer tipo que pudessem criar um viés na pesquisa, tais como dia 

dos namorados, dia dos pais, evento esportivo de qualquer tipo, personalidade pública 

masculina em evidência ou mesmo fusões e aquisições que envolvessem empresas do segmento 

de roupas íntimas. 

O experimento contou com a colaboração com a Intima Store – varejista de roupas íntimas 

masculinas e femininas que comercializa seus produtos através de uma operação própria de 

comércio eletrônico -  e com a JBQ Consultoria Digital, que suporta a operação de comércio 

eletrônico do varejista e que, especificamente neste projeto de pesquisa, parametrizou o perfil 

do público-alvo das campanhas, construiu os e-mails marketing pilotos, efetuou a coleta e o 

tratamento estatístico dos dados. 

Para fins de pesquisa, foi preciso escolher dois modelos de cuecas comercializados pelos 

varejistas. Foram selecionados os modelos boxer e o slip. 

O modelo boxer é o mais vendido atualmente no mercado, com ampla variedade de tecidos, 

padronagens e estilos; é o modelo que reflete as tendências de moda em vigor. 
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O modelo slip, por sua vez, é um produto commodity: possui, basicamente, um único modelo, 

com pouca variedade de tecidos e padronagens. Tem pouco vínculo com a indústria da moda. 

Uma vez escolhidos os dois modelos de cuecas, partiu-se para identificar, com base no histórico 

de vendas da Intima Store e a análise das vendas de lingeries realizada pela JBQ Consultoria, a 

caracterização do consumidor de cada um dos dois modelos de cuecas selecionadas para o 

estudo: 

a) cuecas boxers:  

 público masculino: comprada preponderantemente por homens na faixa entre 18 e 

35 anos; 

 público feminino:   comprada por mulheres, de forma significativa, a partir dos 22 

anos de idade. 

 

b) cuecas slip  

 público masculino: comprada preponderantemente por homens na faixa entre 18 e 

45 anos; 

 público feminino:   compradas pelas mulheres, de forma significativa,  a partir dos 

22 anos de idade. 
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Após a caracterização desses grupos de consumo, foram selecionados todos os clientes 

cadastrados que correspondiam à seleção. Chegou-se a uma seleção de 25.704 pessoas entre as 

cadastradas no banco de dados do varejista, que atendiam aos requisitos do experimento. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos e-mails marketing do experimento, divididos por tipos de anúncio, produtos e 

público. 

TIPO DE 

ANÚNCIO 

PRODUTO 

SELECIONADO 
PÚBLICO 

NÚMERO DE EMAILS 

ENVIADOS 

IMAGENS CUECA BOXER 

Homens  

de 18 a 35 anos 
466 

Mulheres  

a partir dos 22 anos 
5.098 

TEXTO CUECA SLIP 

Homens 

 de 18 a 45 anos 
2.060 

Mulheres  

a partir dos 22 anos 
18.080 

SUB TOTAL EMAILS PERSONALIZADOS 25.704 

ANÚNCIO 

PADRÃO 

Todas as roupas 

íntimas do portfólio 

Todos os clientes 

cadastrados na empresa 
48.885 

TOTAL GERAL DE EMAILS DISPARADOS 74.589 

 

As pessoas que participaram do experimento não foram avisadas que tomariam parte da 

pesquisa, medida esta tomada para evitar qualquer tipo de viés nas taxas de abertura do correio 

eletrônico. 

Foram disparados três grupos de e-mails durante os 47 dias: 

a) grupo 1: e-mail convencional, sem segmentação de qualquer tipo; 

b) grupo 2 – e-mail com o experimento das imagens; 

c) grupo 3 – e-mail com o experimento de texto. 
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5  ANALISE DOS RESULTADOS 

5.1  Experimento utilizando imagens  

 

Dado os pré-requisitos dos grupos selecionados, as mensagens foram enviadas para todas as 

pessoas cadastradas no banco de dados do varejista que atendiam aos requisitos estabelecidos.  

 

Buscou-se a imagem de um homem, em diferentes situações, que possibilitasse uma melhor 

receptividade da mensagem, de acordo com o destinatário das mensagens. 

Isto posto, o estudo utilizou imagens diferenciadas para homens e mulheres, remetendo a 

propostas de valor motivadoras para a decisão de compra para cada um dos gêneros. 
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Tabela 3 - Imagens utilizadas no experimento 

Imagem dos e-mails enviados regularmente 

 

PRODUTOS 

Imagem para os e-mails enviados para o 

público masculino 

HOMEM CORRENDO 

Imagem para os e-mails enviados para o 

público feminino 

HOMEM SENSUAL 
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Anúncio destinado ao público masculino:   o “homem correndo” 

Para o público masculino, buscou-se uma imagem com uma proposta de valor que remetesse o 

comprador à persona usuária da cueca: uma imagem que unisse funcionalidade, conforto, 

disposição física e uma vida bem-sucedida.  

A imagem utilizada na peça publicitária procurou unir todos esses atributos em um homem 

fisicamente saudável, com abdômen definido, praticante de esportes. Sua postura ereta, com 

uma expressão facial que remetesse à determinação, corresponderia à imagem de sucesso com 

a qual os consumidores poderiam se identificar, na busca de uma empatia entre o consumidor 

e a persona da campanha.  

Conclusão: a taxa de abertura das mensagens aumentou em 66,02%, (de 3,62% para 6,01%). A 

presença da imagem de um homem de sucesso no corpo da mensagem teve um impacto positivo 

na taxa de abertura -  mais positivo do que o experimento junto ao público feminino. Poder-se-

ia inferir a existência de uma empatia entre o público masculino e a imagem idealizada de um 

homem fisicamente saudável.  Entretanto, o clique no link para visualizar a oferta diminuiu em 

-47,50% (de 0,40% para 0,14%) 

Anúncio destinado ao público feminino: o “homem sensual” 

Para o público feminino, o experimento procurou uma proposta de valor que remetesse à 

sensualidade que a consumidora buscaria em seus parceiros. Selecionou-se a imagem 

sensualizada de um homem usando roupa íntima, mas que, dada sua discrição, fosse aceito, sem 

restrições, por qualquer mulher que abrisse a mensagem. 

Conclusão: a imagem do homem sensual gerou um impacto positivo nas mulheres: a taxa de 

abertura das mensagens pelas mulheres aumentou em 21,82% (de 3,62% para 4,41%), mas o 

clique no link para visualizar a oferta diminuiu em -65,00% (de 0,40% para 0,14%) 

Conclusões finais sobre a adoção de imagens 

O fator inovador da mensagem, representado pela existência da imagem, ajuda a explicar o 

índice.  

Entretanto, os cliques nas ofertas diminuíram.  

Dado que esse público recebe, regularmente, e-mails com ofertas de produtos sem nenhum 

tratamento artístico diferenciado, deduzimos que os clientes tenham tido dificuldade para 

localizar os preços dos produtos, aumentado a insegurança na jornada de compras e não 

concluindo o processo.  
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5.2  Experimento utilizando textos 

 

Pode-se classificar o texto de uma mensagem de correio eletrônico como uma peça publicitária 

e, como tal, ela se vale de recursos linguísticos e argumentativos para informar, passar a 

mensagem de valor do produto, sanar as “dores” e atender as expectativas dos clientes. O texto 

vale-se de argumentos para cativar o cliente e induzir a conclusão do processo de compra. 

De acordo com HALE e HODGES (2013), a roupa íntima masculina é uma necessidade e, 

muitas vezes, considerada um item de vestuário básico que serve a uma função específica. No 

mercado de hoje, no entanto, há uma infinidade de opções disponíveis para o consumidor. Uma 

interação entre considerações de forma versus expectativas de função aparece claramente nas 

respostas dos participantes. A função estava ligada ao propósito da cueca, isto é, ela serve ao 

seu propósito em termos de adequação e conforto? A forma estava ligada a preferências 

pessoais e a considerações sociais. Ao diferenciar entre forma e função, a função surgiu em 

relação às “necessidades” dos participantes, enquanto a forma estava mais ligada aos seus 

“desejos”. 

Os textos do experimento tiveram, como objetivo, trabalhar os dois quesitos: forma, para o 

público masculino, e função, para o público feminino. 

A ideia não foi fazer um texto exclusivamente voltado à forma e outro exclusivamente voltado 

à função, mas sim textos onde ambos os aspectos estivessem presentes; mas, para cada um 

desses textos distintos, o fator selecionado fosse preponderante. 

Foram trabalhados três quesitos: 

a) título da mensagem; 

b) personalização da mensagem para o destinatário;  

c) corpo da mensagem. 

Como produto anunciado, foi escolhida a cueca modelo slip - um produto prático, porém com 

baixos atributos de modernidade, estilo e sensualidade, de acordo com a agência de 

comunicação que gerencia as ações publicitárias do varejista. A cueca slip é quase como uma 

commodity, dada a simplicidade do seu desenho e a pouca variedade de tecidos em que é 

oferecida. O desafio do texto foi tornar esse produto desejável. Com um desafio adicional: 

nenhuma imagem seria colocada no corpo da peça publicitária. 
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Texto destinado ao público masculino 

 

Título da mensagem: “Dica do dia: Cuecas slip, o conforto que você precisa! ”  

 

O título procurou trabalhar a funcionalidade do produto junto ao público masculino, salientando 

o atributo que, segundo a agência, é o mais buscado pelo homem ao comprar uma roupa íntima: 

o conforto.  

O vocativo, com o nome do cliente, visou fortalecer o relacionamento do varejista com o 

mesmo. 

O texto da mensagem, por sua vez, reforça a proposta de valor apresentada pelo título, ao 

desenvolver uma proposta de valor que valorizasse a funcionalidade de não ter pernas, 

tornando-se a escolha natural para a prática esportiva. 

O fator emocional, agindo como um catalisador para o processo de compra, foi colocado no 

início do texto (“estilo”), e no fechamento dos argumentos, ao mencionar os “momentos 

Figura 2 - Mensagem de texto enviada para o público masculino 
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especiais”, removendo o estigma de não ser um produto charmoso para as mulheres e apelando 

ao lado sedutor do destinatário.  

 

Texto destinado ao público feminino 

Título da mensagem: Quer uma dica para impressionar ele? Abre! 💌  

 

Tal qual o e-mail destinado ao público masculino, o texto destinado ao público feminino 

também contava com o vocativo. 

O título, por sua vez, procurou trabalhar o conceito de forma junto ao público feminino, 

buscando cativá-lo a partir do título. Com uma mensagem intencionalmente coloquial 

(“impressionar ele”) e com um elemento gráfico que remete a um emoji (💌), buscou-se 

Figura 3 - Mensagem de texto enviada para o público feminino 
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conferir jovialidade e frescor a uma mensagem fria, sem elementos emocionais suficientes para 

cativar a audiência feminina em torno da forma do produto. 

O texto começa com uma afirmação: o produto seria o preferido dos homens. Procura, na 

sequência, fundamentar a afirmação, elencando as vantagens funcionais do modelo não ter 

pernas, com destaque para a versatilidade.  

O fechamento da mensagem (“Ele vai adorar! ”) procura fazer uma conexão emocional com o 

início do texto (... “as preferidas do público masculino”).  

A ideia foi dar segurança à tomada de decisão de compra por parte da mulher, foco da 

mensagem.  

 

Conclusões sobre a utilização de textos 

A utilização de textos revelou-se eficiente com o público masculino. Os homens mostraram ter 

boa receptividade às peças publicitárias baseadas nos atributos racionais. A praticidade do texto 

fez com que a visualização fosse 129,50% superior e o número de cliques que levariam o leitor 

às ofertas, 152,85% maior. Mas os homens não compraram nenhuma peça. 

O público feminino, por sua vez, não rejeitou a mensagem sem atributos, como cores e imagens. 

A taxa de visualização foi 93,14% superior à do grupo de referência (grupo que recebe 

regularmente e-mail do varejista) e o número de cliques, 25,81% inferior ao de e-mails 

regularmente enviados. Porém, a taxa de conclusão da jornada de compra, com a aquisição do 

produto, foi, em termos relativos, surpreendente: 450% superior à dos e-mails regularmente 

enviados pelo varejista. 

Na tabela a seguir, temos um quadro que consolida os resultados obtidos no experimento.  
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Tabela 4 - Comparativo consolidado de desempenho das campanhas destinadas aos públicos masculino e feminino - imagens e texto. 

      

TIPO DE 

ANÚNCIO 
PÚBLICO PRODUTO 

CONTATOS QUE 

RECEBERAM 

CONTATOS 

QUE 

VISUALIZARAM 

A MENSAGEM 

CONTATOS QUE 

CLICARAM 
TRANSAÇÕES 

RECEITA 

(CAPTAÇÃO) 

Número de  

e-mails enviados 

Número de  

e-mails abertos 

Número de  

e-mails em que o destinatário 

da mensagem clicou no link 

para ver a oferta 

Número de transações cuja 

venda foi concluída 

Valores em 

reais 

HOMEM 

CORRENDO 

Homens  

de 18 a 35 anos 

CUECA 

BOXER 
466 

6,01% 
28 

0,21 % sobre o total 

6,01% sobre os abertos 

1 

- - 

HOMEM 

SENSUAL 

Mulheres  

a partir dos 22 anos 

CUECA 

BOXER 
5.098 

4,41% 
225 

0,14% sobre o total 

3,11 % sobre os abertos 

7 

- - 

TEXTO 

RACIONAL 

Homens 

 de 18 a 45 anos 

CUECA 

SLIP 
2.060 

8,30% 
171 

1,02% sobre o total 

12,28 % sobre os abertos 

21 

- - 

TEXTO 

EMOCIONAL 

Mulheres  

a partir dos 22 anos 

CUECA 

SLIP 
18.080 

6,99% 
1.263 

0,30% sobre o total 

4,28 % sobre os abertos 

54 

0,01% sobre o total 

0,16 % sobre os abertos 

2 
R$ 310,75 

ANÚNCIO 

TÍPICO  
Todos 

Todos os 

produtos de 

roupa íntima 

48.885 
3,62% 

1.768 

0,40% sobre o total 

11,14% sobre os abertos 

197 

 

0,002% sobre o total 

0,06 % sobre os abertos 

1 
R$ 68,27 

 

  

    



41 

 

6  CONCLUSÃO 

Uma das opções de comunicação mais utilizadas para que as empresas alcancem seus 

propósitos de rentabilidade nos negócios, as ferramentas de e-mail marketing são uma das mais 

disseminadas atualmente por empresas de todos os setores. Neste aspecto, CARVALHO (2014) 

posiciona o e-mail marketing como uma das ferramentas de melhor relação custo x benefício 

na utilização de estratégias de marketing. 

Uma das conclusões a que se chegou com o experimento é que trabalhar com imagens e com 

textos beneficiou o anunciante, em comparação com o seu modelo tradicional de campanha 

realizada via correio eletrônico.  

Com base na pesquisa realizada, pode-se chegar ainda às seguintes conclusões iniciais: 

A inserção de imagens de pessoas é positiva, mas deve ser feita de forma paulatina. As imagens 

foram bem recebidas pelo público: as taxas de abertura das mensagens foram superiores às 

apresentadas nas campanhas de correio eletrônico tradicionais, mas nenhuma venda foi 

efetivada.  

Textos sem cores e sem imagens funcionam. É possível ter uma peça publicitária eficaz baseada 

em texto a partir de um preparo prévio, onde a demanda do cliente tenha sido corretamente 

identificada e, para tal demanda, seja oferecido um produto com uma proposta de valor a mais 

aderente possível.  

Um título que prenda a atenção do destinatário e o faça abrir a mensagem, uma mensagem bem 

estruturada, com a dose certa de emoção, pode ser eficaz pela própria força do texto, sem a 

necessidade de se valer de imagens e cores, para todos os públicos. 

Espera-se que este e futuros estudos determinem se a utilização de imagens e de textos se 

traduzam em ROI de marketing, bem como se os elementos de imagem e de textos possam ser 

otimizados para respostas de marketing mais específicas. 
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7  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O conhecimento do mercado consumidor conta com a contribuição decisiva das pesquisas 

quantitativas. Entretanto, tem-se que ter ciência que os dados tabulados podem ocultar aspectos 

relevantes para a interpretação dos dados. 

Este capítulo apresenta os limites de abrangência da pesquisa realizada utilizando-se campanhas 

de marketing baseadas em correio eletrônico (e-mail marketing), para que possam ser 

entendidos e reestruturados em busca de resultados mais assertivos. 

7.1  Período da pesquisa 

O período da pesquisa (47 dias) mostrou-se insuficiente para abranger, além do e-mail 

marketing, outros canais de comunicação entre a empresa e o consumidor final. Tais canais, 

que integram uma campanha de marketing eletrônico (inbound marketing), poderiam contribuir 

para identificar e qualificar todas as etapas da jornada do cliente potencial até o momento de 

abertura do correio eletrônico. É recomendável que mais pesquisas sejam conduzidas sobre o 

tema de textos e imagens e seu impacto em campanhas de e-mail marketing antes que 

conclusões definitivas pudessem ser feitas. 

7.2   Mercado analisado 

O estudo em questão limitou-se ao segmento de confecções - mais especificamente, o de roupas 

íntimas masculinas. Poder-se-ia ampliar o estudo para outros segmentos de varejo que utilizam 

o correio eletrônico como estratégia de marketing digital, tais como móveis e eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, autopeças, entre outros, com a finalidade de verificar se as evidências 

constatadas em um segmento se repetiriam em outros, evitando-se um viés indesejado na 

análise.  

7.3  Falta de acesso aos dados brutos da pesauisa. 

. Por razões de sigilo comercial, não tivermos acesso aos dados brutos, que permitissem uma 

análise cientifica dos mesmos. Os dados já vinham interpretados pela empresa. Desta forma, as 

interpretações e análises dos dados ficaram limitados. 
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8  SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Este item configura um olhar sobre as possibilidades que virão com a continuidade desta 

pesquisa sobre os aspectos não verbais do correio eletrônico como ferramenta de marketing 

digital. As constatações a que se chegou com este estudo, por não serem definitivas, apontam e 

motivam novas possibilidades de análise, entre as quais este pesquisador destaca: 

 O papel da “multicanalidade” na interação do consumidor com as mensagens 

recebidas; 

 Análise profunda sobre a revisão do conceito de privacidade e a disposição dos 

consumidores em abrir mão dela em troca de uma maior assertividade nas ofertas 

comerciais; 

 O impacto dos fatores sociais e culturais nas taxas de abertura das mensagens 

eletrônicas; 

 Micro segmentação de mercado advinda das mídias sociais; 

 Marketing preditivo e inteligência artificial; 

 Semiótica; 

 A influência das mídias sociais no processo de tomada de decisão; 

 Análise comparativa entre as ferramentas de mídias sociais e o e-mail marketing 

quanto à efetividade de ambos os meios; 

 A influência de autenticações eletrônicas (blockchain) nos processos de marketing 

digital; 

 A presença da inovação e seu impacto nas ações de “multicanalidade”; 

 Ampliação do modelo de análise para mídias sociais; 

 Desenvolvimento de um estudo integrando o impacto de imagens, textos e cores na 

taxa de efetivação das campanhas de marketing baseadas em correio eletrônico. 
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