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Em junho, o Brasil será a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável (UNCSD), a Rio+20. O evento tem como propósito a
definição de uma agenda sustentável mundial para as próximas duas décadas.
A Conferência tem como temas principais: I) a economia verde no contexto
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e II) a estrutura
institucional para o desenvolvimento sustentável. No contexto ambiental, es-
peram-se contribuições à questão das emissões de Gases de Efeito Estufa
(GEE) e, um estímulo ao aumento da geração de energia por fontes renová-
veis. O documento que motiva o evento é denominado “O Futuro que Quere-
mos”. Com base nesse texto, a Rio+20 já nutre expectativas e pessimismos. O
lado pessimista alega que o documento não possui decisões concretas por ter
um conteúdo idealista e, além disso, tem inerente a possibilidade de os países
desenvolvidos usarem o discurso ambiental para dificultar o crescimento da-
queles em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia. Nesse sentido, a gran-
de discussão é o crítico padrão de produção e consumo do mundo atual.

O lado otimista se nutre de uma série de expectativas em torno de uma
possível solução política para a superação dos impasses sobre o clima. No en-
tanto, a 17ª Conferência das Partes (COP-17), realizada na África do Sul entre
novembro e dezembro de 2011, é a prova concreta de que avanços nas nego-
ciações em prol do clima no mundo podem ser ínfimos. Apesar da COP-17
ter prorrogado o Protocolo de Kyoto até 2017, assegurando a continuidade
do processo negociador, adiou para 2020 compromissos urgentes, como os
relacionados à emissão de GEE, que aumentou cerca de 50%. Na Rio+20,
uma das discussões principais será sobre a transição para uma economia ver-
de, cuja definição ainda é inexata. Anseia-se que a economia verde seja um
instrumento para a aplicação de políticas e programas com vistas a fortale-
cer os compromissos de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a ideia
é a inserção de padrões sustentáveis na produção e no consumo, além da ga-
rantia da segurança alimentar, regularização do sistema financeiro e redu-
ção da pobreza. Embora significativas, tais metas são ambiciosas dentro do
contexto internacional, em que não se consegue, nem mesmo, um acordo ra-
zoável para a fixação das metas de redução das emissões de carbono. Outro
tema que deve ser abordado na conferência é a importância da geração de
energia elétrica por fontes renováveis. Na conferência, também, será discu-
tida a transformação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), com sede no Quênia, em uma agência ambiental da Organização
das Nações Unidas (ONU). Este é mais um assunto divergente entre os paí-
ses, sendo a União Europeia e África a favor e os Estados Unidos contra.

É evidente a falta de consenso em diversos assuntos que devem ser defini-
dos na Rio+20. O Brasil, como país sede, quer dar o exemplo e, para tanto,
tenta resolver o problema em torno da votação do novo Código Florestal. No
entanto, os debates que antecedem o evento delineiam a possível frustração
acerca dos resultados concretos que poderão ser obtidos na Rio+20. ■
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A geração Y — mas não só ela — se destaca por suas habilidades multitarefas.
Hoje, mais do que nunca, é necessário coordenar a realização simultânea de
atividades diferentes e dividir a atenção entre os sites, o e-mail, as redes so-
ciais, os chats, o jornal, a televisão, o celular, e tantas outras plataformas.
“Tudo ao mesmo tempo agora” são as palavras de ordem.

Mas, nesse cenário, não apenas as tarefas ganham o prefixo “multi”. A comu-
nicação, para funcionar, também precisa ser multicanal e transitar pelas diferen-
tes plataformas que atraem os consumidores — será impossível construir uma
marca forte sem esse importante atributo. O consumidor já sabe muito bem o
que quer e não tem tempo a perder em busca de novidades sobre suas marcas
preferidas. Se quiserem fidelizar o cliente, são elas, as marcas, que devem fazer
todos os esforços para dialogar com o consumidor onde quer que ele esteja —
seja no e-mail, seja no celular, no Facebook ou em qualquer outro lugar.

Portanto, mesmo diante de tantas opções, perde pontos quem decreta a
morte do e-mail marketing e se apressa em apontá-lo como uma forma an-
tiquada de interação. Na verdade, poucas ferramentas são tão valiosas
quanto o e-mail marketing para ajudar a concretizar o sonho da comunica-
ção multicanal, sendo uma ferramenta capaz de agregar e direcionar a co-
municação para diferentes focos: sites, SMS, redes sociais etc. Além disso,
o e-mail marketing permite às empresas conhecer melhor o seu público-
alvo, o que ajuda a prever e antecipar comportamentos e impulsiona o su-
cesso de abordagens diretas e indiretas.

Constata-se também que e-mails de carrinho abandonado possuem uma
receita 20% maior do que os e-mails marketing de oferta padrão, de acordo
com dados do Relatório do Remarketing 2010 da Experian CheetahMail.

Em tempos de comunicação multicanal, o e-mail marketing emerge co-
mo um agente importante para "gerenciar" o relacionamento entre as em-
presas e seu público-alvo e facilitar a continuidade do diálogo em diferen-
tes plataformas. Mas é importante que a comunicação não se restrinja ao
e-mail e seja capaz de fluir por diferentes plataformas: Facebook, SMS,
Twitter etc. Isso assegura a divulgação de uma mensagem única, integra-
da, em todos os canais acessados pelos consumidores, e multiplica a chan-
ce de sucesso e conversão em vendas das ações.

Um exemplo de ação de sucesso é a plataforma Virtual Target, ferramenta
de e-mail marketing da Experian no Brasil, que aumentou a assertividade
das ações de e-mail marketing da AES Eletropaulo. Junto a um grupo de
clientes, o uso da Virtual Target possibilitou um aumento de 30% nas taxas
de abertura das mensagens. Com a plataforma, a empresa conseguiu tam-
bém dobrar a média de cliques únicos.

Portanto, ao delinear suas estratégias de comunicação, esqueça a velha ten-
dência de pensar cada ferramental como um canal único, isolado. Para ser
bem-sucedida, a mensagem precisa chegar ao consumidor por diferentes me-
canismos, e as ações de e-mail marketing contribuem muito para isso. ■
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Anseia-se que a economia verde seja instrumento
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E-mail marketing e comunicação

O e-mail marketing permite às empresas
conhecer melhor o seu público-alvo, o que
ajuda a prever e antecipar comportamentos

PONTO FINAL

A quatro dias da eleição presidencial, a França estuda formas de reprimir a
publicação de pesquisas de boca de urna antes dos dados oficiais, sobretudo
nas mídias sociais. A lei francesa proíbe institutos de pesquisa de divulgar
estimativas de voto no dia da eleição e na véspera, mas as redes sociais tornaram
mais difícil controlar potenciais vazamentos de tendências de voto. Depois que
o jornal Libération insinuou que poderá romper o embargo, a Comissão Eleitoral
deve divulgar as medidas que adotará para evitar vazamentos. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 35




