
A taxa oculta de phishing
paga pelo marketing

O e-mail é o canal de marketing mais valioso. E também 
o menos seguro. Todos os dias, os profissionais de marketing

pagam uma taxa oculta de phishing. 

A seguir, examinamos o ônus que isso representa para os negócios.

O valor do e-mail

O e-mail proporciona mais leads, conversões e lucros para 
os negócios do que qualquer outro canal de marketing.
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A vulnerabilidade do e-mail

Inseguro por natureza, o e-mail também é a arma preferida 
de cibercriminosos do mundo todo.
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Os profissionais de marketing sabem 
que o phishing é um problema...

Segundo uma pesquisa recente da Return Path, a maioria dos 
profissionais de marketing sabe que o phishing pode prejudicar 

programas de e-mail legítimos e a reputação do remetente.
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...mas eles não estão tomando providências 
para combater a fraude por e-mail

Apesar da preocupação, a maioria dos profissionais de marketing 
não sabe como defender suas marcas contra cibercriminosos.
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Profissionais de marketing, uni-vos!

Como guardião da marca e detentor do canal de e-mail,
o marketing precisa fazer uma parceria com as equipes de

segurança e TI para ajudar a combater o phishing. Saiba mais 
fazendo o download de nosso e-book mais recente, “Phishing:

o custo de não fazer nada para profissionais de marketing.”

Obtenha o e-book

@returnpath #PhishingTax

Metodologia
Em Maio de 2016, a Return Path consultou mais de 220 
profissionais de marketing sobre o valor da confiança no e-mail 
marketing. 45% dos entrevistados tinham cargos de gerência, 
enquanto 26% tinham função de diretoria ou acima. 33% das 
empresas consultadas empregavam mais de 1.000 pessoas.
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A taxa oculta do phishing

A fraude por e-mail afeta a confiança na marca, o desempenho 
de programas de e-mail legítimos e, em última instância, o retorno 

do investimento em marketing.

Perda de confiança na marca 
Os consumidores ficam 42% menos propensos 
a interagir com a sua marca após serem vítimas 
de phishing ou spoofing (falsificação).

Redução da entregabilidade do e-mail
Um em cada cinco ataques de phishing afeta 
negativamente a entregabilidade dos e-mails de 
marketing de uma marca. As taxas médias de 
entrega em caixa de entrada caem em 10% no Gmail 
e em 7% no Yahoo após um ataque de phishing.

Redução do retorno do investimento
em e-mail marketing
Um em cada três ataques de phishing resulta 
na redução do engajamento dos assinantes — 
com quedas nas taxas médias de leitura de 18% 
no Gmail e 11% no Yahoo!
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