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A importância do marketing 
digital em tempos de pandemia

Oito meses. Este é o 
período que o Brasil e 
diversos países ao redor 
do mundo encontram-se 
em distanciamento social 
por conta da pandemia do 
novo Coronavírus. 

E, por mais que as coisas 
pareçam estar se norma-
lizando e a flexibilização 

da quarentena já seja uma reali-
dade, é inegável que os impactos 
e as mudanças decorrentes da 
Covid-19 nas relações sociais e 
econômicas se estenderão por um 
bom tempo ainda e, quem sabe, 
sejam até mesmo irreversíveis a 
médio e longo prazo. 

Um bom exemplo disso é a 
transformação digital, que antes 
desse cenário estava engati-
nhando no país, e hoje caminha 
a passos largos. A resposta é 
óbvia: com pessoas mais tempo 
dentro de casa para evitar o 
contágio e o contato com o vírus, 
empreendedores que ainda não 
estavam levando muito a sério 
a necessidade de investir em 
soluções online tiveram - e ainda 
têm! - de se adequar rapidamente 
para não ficar para trás e atender 
às demandas do período. 

É neste momento que o marke-
ting digital passou a ser um pré
-requisito básico para atravessar 
a crise e se manter relevante para 
o público e mercado. Muito mais 
do que alavancar vendas e fazer 
propagandas, o marketing digital 
cumpre um papel fundamental de 
agregar valor às marcas e reforçar 
seus respectivos posicionamen-
tos, conquistando e fidelizando 
novos clientes. 

Um case bacana de uma 
estratégia bem-sucedida foi a 
campanha de Natal antecipada 
que o Burger King realizou em 
julho. Com direito a uma nova 
identidade visual e até mesmo um 
jingle natalino, a rede de fast food 
realizou uma ação extremamente 
positiva nas redes aproveitando 
a onda de memes pedindo para 
que o ano de 2020 acabasse mais 
rápido e, quem sabe, o Covid-19 
fosse “embora”. O sucesso foi 
tanto que até mesmo a sede da 
marca nos Estados Unidos deci-
diu aderir à iniciativa. 

Contudo, engana-se quem pen-
sa que apenas grandes marcas (e 
com muito dinheiro!) conseguem 
impulsionar seus negócios via 
internet. Isso porque as próprias 
redes sociais são ambientes 
muito democráticos, exigindo 
muito mais criatividade do que 
um grande orçamento em si. E, 
para quem ainda está perdido e 
não sabe como criar canais de 
vendas e estreitar seu relacio-

namento com o público-alvo, 
gostaria de apresentar, aqui, a 
base de qualquer planejamento 
de marketing: os 4 P’s. 
	 •	 Produto: este pilar, como 

próprio nome diz, refere-se 
ao produto (ou serviço) que 
sua empresa está disponibi-
lizando no mercado. Hoje 
mais do que pensar em pro-
duto é importante entender 
a transformação que você 
gera. Portanto, é aqui que 
você precisa entender as 
necessidades de seu públi-
co, os seus diferenciais e se 
ele é realmente atrativo aos 
consumidores; 

	 •	 Preço: aqui falamos sobre 
quanto o cliente vai pagar 
pelo produto. O “pulo do 
gato” é que esta fase não se 
limita ao valor que potenciais 
consumidores podem pagar 
pelos seus serviços, mas, 
sim, a percepção que eles 
têm da sua marca. Por isso, 
você sempre deve mostrar o 
valor do seu produto antes de 
mostrar o seu preço; 

	 •	 Praça: do inglês placement, 
essa etapa diz respeito ao 
local que os consumidores 
te encontram. É aqui que 
temos grande divisor de 
águas, pois é nesta etapa que 
devemos, muito mais que ma-
pear lugares físicos, buscar 
canais como e-commerce, 
televendas e, por que não, 
marketplaces. Logo, é aqui 
que falamos em acessibili-
dade do seu negócio; 

	 •	 Promoção: ao contrário do 
que se pensa, neste caso, a 
promoção nada tem a ver 
com liquidação, mas com 
as soluções adotadas para 
promover sua marca. É agora 
que o marketing digital ganha 
os holofotes. Aqui, vale a 
promessa perfeita e onde 
ela deve estar presente para 
impactar o seu público, como 
em landing pages, no seu 
blog, na criação de conteúdos 
relevantes e posts em redes 
sociais, por exemplo. 

Para auxiliar empreendedores 
nesta jornada, hoje já é possível 
encontrar no mercado diversos 
cursos e mentorias com profissio-
nais especializados no setor. Por 
isso, caro leitor, nada de deixar 
para amanhã o investimento em 
ferramentas digitais, principal-
mente no marketing digital. Pode 
parecer clichê, mas, o futuro já 
começou! 

(*) - É CEO e cofundador do Instituto 
Brasileiro de Presença Digital, que 
objetiva ajudar negócios de todos 
os segmentos a abrirem um canal 

de vendas digital (https://www.
ibpresencadigital.com.br/). 
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O Reino Unido proibirá a venda de novos carros e vans 
movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, como parte 
do que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está 
alardeando como uma “revolução verde” visando zerar as 
emissões de carbono do país até 2050. 

Johnson, cujo país enfrenta a crise da Covid-19 mais 
mortal da Europa junto com duras negociações comerciais 
do Brexit, quer ressaltar suas credenciais verdes, no que 
espera ser um recomeço para seu governo, após a saída 
de seu mais importante assessor.

“Agora é a hora de planejar uma recuperação verde 
com empregos de alta qualificação que deem às pessoas 
a satisfação de saber que estão ajudando a tornar o país 
mais limpo, mais verde e mais bonito”, disse Johnson em 
uma coluna publicada no jornal Financial Times. 

No ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país 
do G7 [grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido] a aprovar uma 
legislação com a meta de zerar as emissões até 2050, o 
que exigirá mudanças generalizadas na maneira como os 
britânicos viajam, usam a energia e se alimentam.

“Revolução verde” visa zerar as emissões de carbono 
do país até 2050.
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Uma pesquisa reali-
zada com mais de 
600 empresários do 

comércio e serviços, feita 
pela Confederação Nacio-
nal dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL), mostra que a maio-
ria absoluta quer a reforma 
tributária com urgência. 92% 
dos entrevistados esperam 
o crescimento da economia 
após a reforma. O levan-
tamento teve participação 
expressiva de pequenos e 
médios empresários. 

Para o presidente do CNDL, 
José César da Costa, “se o 
Brasil quiser superar a crise 
econômica e voltar a crescer 
de forma condizente com o 
seu tamanho, terá que voltar 
os olhos para as dores das 
micro e pequenas empresas”. 
A Confederação, que repre-
senta empresas de todos os 
portes no comércio e servi-
ços, defende uma simplifica-
ção abrangente de impostos 
sobre a base consumo, e apoia 
o movimento Destrava Brasil, 
ao lado de outras entidades 
empresariais. 

Setor de comércio e serviços quer 
reforma tributária com urgência

“se o Brasil quiser superar a crise econômica e voltar a crescer de forma condizente com o seu tamanho, 
terá que voltar os olhos para as dores das micro e pequenas empresas”

O Brasil precisa voltar os olhos para as dores das micro e 
pequenas empresas.
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atuais deveriam ser simpli-
ficados em uma única taxa. 
A possibilidade de ter uma 
única legislação de impos-
tos no lugar de múltiplas 
(92%), além de estimular os 
investimentos por parte das 
empresas (93%) e de esta-
belecer uma taxa única de 
imposto sobre os segmentos 
do comércio e dos serviços 
(89%). 

Além disso, oito em cada 
dez apontam a diminuição 
do custo de produção nas 
empresas (81%), ao passo 
em que praticamente oito 
em cada dez concordam com 
a diminuição dos custos de 
tributos de produtos e ser-
viços (77%) e a diminuição 
no custo de contratação da 
mão de obra (71%). Sete em 
cada dez entrevistados são 
contra a criação de uma con-
tribuição sobre pagamentos 
e transações financeiras, nos 
moldes da antiga CPMF, para 
substituir a tributação sobre 
a folha de pagamentos (AI/
CNDL).

“A reforma tributária com 
tecnologia para simplifi-
car impostos e eliminar as 
obrigações burocráticas é a 
mãe de todas as reformas. 
Com ela, vamos oxigenar a 
economia, voltar a ter um 
crescimento no PIB e ter um 
varejo muito mais forte”, afir-
ma o economista Luiz Carlos 
Hauly, do Destrava Brasil, 
que busca conscientizar o 
Legislativo e a sociedade 
sobre a importância de uma 

reforma profunda do sistema 
tributário para recuperar a 
economia e diminuir a de-
sigualdade 

Ainda segundo a pesquisa 
da CNDL, 96% concordam 
que o valor dos impostos 
atuais deveria ser diminuído, 
com percentuais semelhan-
tes para a redução da carga 
tributária dos remédios 
(97%) e dos alimentos que 
compõem a cesta básica 
(96%). Além disso, 95% 

Reino Unido proibirá carros a gasolina 
até 2030 visando zerar emissões

No total, o plano mobilizará o equivalente a 16 bilhões 
de dólares de fundos do governo, sendo que três vezes 
este valor virão do setor privado, criando e apoiando 250 
mil empregos de alta qualificação até 2030, disse Johnson 
(ABr).


