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Dôssie do Marketing Digital - como 
utilizá-lo de maneira assertiva

Forte atuação das marcas em redes sociais, estratégias de SEO, produção de conteúdo para as mídias online, 
plataformas de vendas via internet e experiência do usuário

OpiniãO

2021 e a Teoria 
do Pêndulo

Se pudéssemos voltar 
no tempo, durante o 
período de fevereiro 
a abril de 2020  (o 
auge da crise e do 
stress dos mercados), 
nem o investidor mais 
otimista diria que 
2020 se encerraria 
da maneira como 
desenrolou.

O Ibovespa na máxima 
histórica (depois de 
uma queda de apro-

ximadamente 50% no pior 
momento do ano!); o dólar 
recuou dos R$/US$ dos 6,00 
para 5,20; e os indicadores 
econômicos foram se re-
cuperando rapidamente 
durante o segundo semes-
tre. Adicione a tudo isso 
a extensão do bilionário 
pacote de auxilio aprovado 
pelo governo americano, 
portanto mais fôlego para 
maior economia do mundo 
continuar se recuperando; e 
os recentes dados da econo-
mia chinesa, que apontam 
para um PIB positivo  nesse 
ano.

E se voltássemos no tem-
po para outros períodos 
da história, observaríamos 
que o mercado se compor-
tou exatamente da mesma 
maneira: como um pêndulo 
que oscila entre o excesso 
de otimismo e o excesso de 
pessimismo. Em determina-
dos momentos, esse pên-
dulo perdura mais tempo 
em um dos dois extremos, 
mas cedo ou tarde acaba 
cedendo para o lado oposto. 

Diversas teorias de fi-
nanças e macroeconomia 
explicam esse comporta-
mento: regressão à média; 
excesso de liquidez a juros 
muito baixos, por muitos 
anos seguidos; efeito ma-
nada e loss aversion, dentre 
outros. Mais importante do 
que as teorias, é a arte de 
como gerir nossos inves-
timentos na prática, tanto 
em 2021, como ao longo de 
todos os próximos anos. E 
isso envolve três princípios 
fundamentais: 

Disciplina: definir uma 
estratégia de investimentos, 
implementá-la  e decidir 
manter ou alterar a estra-
tégia em vigor de acordo 
com os resultados obtidos. 
Lembrando que  investi-
mento não é aventura, nem 
um grande cassino. Perca 
pequeno (perder 50% do 
seu patrimônio implica em 
ter que ganhar 100% para 
retornar ao patamar origi-
nal!), e ganhe grande. Se 
sua estratégia não está ca-
librada para esse princípio, 
ela está errada; e quem não 
realiza pequenos prejuízos 
(vender um ativo com pre-
juízo) não entende que não 
existe estratégia infalível. 
Se exististe, as profissões 
de economista, assessor 
de investimentos, gestor 
de fundos e analista de in-
vestimentos não existiriam.

Diversificação: não estou 
falando apenas do clichê 
“não coloque todos os ovos 
na mesma cesta”. Estou 
falando em ter uma parte 
relevante do seu patrimô-
nio dolarizada, pelo menos 

20%, investindo em ativos 
do exterior. Esqueça essa 
questão do melhor timing 
para comprar dólar, porque 
ninguém tem essa reposta.  
A dinâmica fiscal brasileira 
é, até o momento, um pro-
blema sem solução. 

Além disso, em todos as 
crises da história recente, 
o dólar subiu fortemente.  
Esses dois pontos já são 
suficientes para dolarizar 
uma bela parcela do seu pa-
trimônio.  De lambuja, você 
vai gerar renda em dólar 
(legal nunca mais ter que 
se preocupar em deixar de 
viajar para fora do país por 
que o dólar subiu muito?);

Confiar em alguém que 
seja especialista nos dois 
princípios acima: ideal-
mente alguém que vai 
acompanhar você e seus 
investimentos durante toda 
vida, e conheça muito bem 
seu perfil de risco, necessi-
dade de liquidez e detalhes 
da sucessão patrimonial da 
sua família. Não digo ser 
impossível, mas acredito 
que seja muito difícil alguém 
que não respira o mundo 
dos investimentos ser um 
investidor eficiente atuando 
100% sozinho. 

Mesmo raciocínio vale 
para quando um economis-
ta, administrador, assessor 
de investimentos etc...
precisa de um médico, 
dentista ou advogado. Um 
especialista de muita quali-
dade técnica e de confiança 
faz toda diferença. E 2020 
está aí para não me deixar 
mentir: o investir desprepa-
rado, que atua no impulso, 
zerou sua carteira no auge 
da crise e/ou deixou de com-
prar e aumentar a posição 
quando os ativos ficaram 
muito baratos. Voltando ao 
final do primeiro parágrafo, 
é inegável que os mercados 
estejam precificando boas 
perspectivas para a econo-
mia brasileira e nossos in-
vestimentos durante 2021. 
Caso contrário, o Ibovespa, 
o câmbio e a curva de juros 
não estariam dando sinais 
tão positivos nos últimos 
60 dias. 

Num piscar de olhos, o 
mercado esqueceu da si-
nuca de bico em que nos 
encontramos em relação à 
necessidade de aprovação 
das reformas para conter 
a trajetória exponencial da 
dívida pública, da eleição 
da Câmara em fevereiro 
e do impacto econômico 
negativo que a demora em 
vacinar a população trará.  
Parece que o mercado está 
absurdamente confiante em 
relação ao futuro....alguém 
já ouviu falar na “teoria do 
pêndulo”? 

Torço para que os mer-
cados estejam certos, e 
o pêndulo permaneça no 
“território otimista” durante 
2021. Nem por isso deixarei 
de seguir à risca os três prin-
cípios colocados acima, hoje, 
ano que vem, e para sempre. 
Afinal de contas, aonde esta-
va o pêndulo em dezembro 
de 2019, bem antes da crise 
de 2020 explodir? 

 
(*) - É sócio e Economista 

da VLG Investimentos 
(www.vlginvestimentos.com.br).
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Logo, o marketing de conteúdo auxilia 
na "evangelização" do mercado, porém 
de uma maneira mais sutil e persuasiva. 

E-mail marketing, um clássico 
que nunca sai de moda - Engana-se 
quem pensa que o e-mail marketing 
é apenas um conteúdo que deve ser 
destinado ao spam ou ao lixo eletrônico 
das correspondências. Essa importante 
ferramenta dentro do marketing digital 
consiste em estabelecer um canal direto 
de comunicação com o seu target por 
meio de disparos a uma lista de conta-
tos conteúdos sobre produtos novos e 
informações relevantes, por exemplo, a 
fim de estreitar a relação com os leads 
e na conversão efetiva de vendas. 

Mas, atenção: cuide para não ser 
invasivo e estabeleça, sempre, uma 
comunicação fluida, humanizada e que 
agregue valor ao seu consumidor! 

A migração para o ambiente digital, 
sem dúvida, deixa de ser uma escolha 
e agora passa a ser um pré-requisito 
básico para garantir bons resultados 
e visibilidade dos negócios. Por isso, 
é de suma importância entender os 
mecanismos de marketing, investir 
em boas práticas e ter boas doses de 
criatividade para a receita do sucesso 
da sua marca. Invista nesta ideia! 

Fonte e mais informações: Instituto Brasileiro de 
Presença Digital (www.ibpresencadigital.com.br).

Invista na presença nas redes so-
ciais - Sabia que, em média, o brasileiro 
passa mais de 3h30 utilizando as redes 
sociais por dia? Com o uso de smartpho-
nes, smartwatches e computadores 
cada vez mais presentes em nosso dia 
a dia, as redes sociais tornaram-se um 
ponto de encontro entre grande parcela 
da população, então por que não usar 
isso a favor de sua marca? 

Essas plataformas auxiliam as em-
presas a ter um contato mais dinâmico, 
próximo e, até mesmo, humanizado com 
seu público, bem como a possibilidade 
de pulverização orgânica rápida e fe-
edbacks, respostas e mensuração de 
resultados quase que instantâneos. E, 
o melhor: há maneiras de impulsionar 
a visibilidade de seu post de maneira 
gratuita e paga - essa última por um 
preço muito menor e competitivo em 
relação às mídias tradicionais. 

Conteúdo de qualidade para o 
público é a alma do negócio -  Não 
basta apostar na presença digital se o 
conteúdo que você está disponibilizan-
do não for qualificado! Por isso, o marke-
ting de conteúdo é o seu braço direito 
neste quesito. Essa área é a responsável 
pela criação de uma estratégia robusta e 
mais assertiva, trazendo textos, pílulas, 
artigos, blogs e até mesmo e-books de 
temas importantes e de relevância para 
o seu setor, posicionando-o como um 
especialista na área.

Sem dúvida, em algum momento 
durante uma navegação na inter-
net, todos nós já nos deparamos 

com pelo menos um desses termos, 
mas o que será que tudo isso tem em 
comum? Se a sua resposta foi "marke-
ting digital", saiba que está correta! 

Traduzindo para uma linguagem mais 
simples, o marketing digital pode ser 
entendido como um plano de ações 
para promover e agregar valor a uma 
marca e/ou produto no ambiente online. 
Seja para apresentar uma empresa, 
impulsionar as vendas ou, até mesmo, 
criar e estreitar relacionamento com 
o público-alvo, este segmento tem re-
gistrado um grande boom nos últimos 
tempos, graças à ascensão das redes 
sociais e dos recursos da internet. 

A fim de dar uma força extra àqueles 
que ainda estão engatinhando quando 
o assunto é vendas na internet, Luiz 
Felipe Grossi, CEO e cofundador do 
Instituto Brasileiro de Presença Digital, 
plataforma de marketing digital que 
auxilia empreendedores de todos os 
segmentos e portes a criarem um canal 
de vendas online - o IBPD -, preparou 
um "dossiê" explicando os principais 
conceitos da área e como aplicá-los 
de maneira eficiente no seu modelo de 
negócios. Confira! 

Otimize as buscas da sua marca 
por meio do SEO - Sabe por que 
algumas buscas estão logo nas primei-
ras páginas dos buscadores, enquanto 
outras de mesmo tema estão lá para o 
final? Ou, ainda, quando você começa 
a digitar algo na lupa e começam a apa-
recer outras pesquisas com as mesmas 
palavras-chave? Bem, o SEO é um dos 
grandes responsáveis por isso! 

De forma resumida, o chamado Sear-
ching Engine Optimization nada mais 
é que a otimização de mecanismos de 
buscas. Logo, o SEO é um conjunto de 
estratégias de marketing, boas esco-
lhas de termos-chave e a inclusão de 
hiperlinks e links patrocinados, a fim 
de trazer relevância ao conteúdo e au-
mentar a "pontuação" do seu conteúdo 
e, consequentemente, visibilidade e 
geração de leads da sua marca, produto 
ou empresa. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

informes sobre cobertura de estoque, cotações de frete por pedido 
e vendas por categorias (https://www.conectala.com.br).

App Zurich Risk Advisor amplia 
funcionalidades

@O aplicativo Zurich Risk Advisor (ZRA) possibilita que sejam 
feitas avaliações de riscos a distância, em tempo real e em 

qualquer parte do mundo, assim como nas situações de sinistros. 
Além de ser único no mercado, ele provou-se útil após a decretação 
da pandemia, já que milhares de empresas e trabalhadores passa-
ram a atuar no regime de home office. Agora, a Zurich incrementa 
ainda mais o app com um novo módulo: o Self Risk Assessment, 
para riscos cibernéticos – cuja incidência aumentou desde então, 
ameaçando as operações de corporações de todos os portes e áreas 
de atuação (www.zurich.com.br.).

Philips lança caixas de som

@A partir deste mês, chega ao Brasil a nova linha de caixas de som 
da Philips, os modelos do tipo “Party Speaker” NX100 e NX200, 

ambos muito potentes, com graves reforçados e luzes de LED. São no-
vidades que a Philips traz especialmente para um público que prioriza 
qualidade e fidelidade de som. A NX100 dispõe de um canal de som 
em seu alto-falante, além de potência de 40 W (TDH 1%), conectivi-
dades variadas, efeito de luz no alto-falante, karaokê, LED vermelho 
para modo de espera e modo Eco, e bateria com duração de 14 horas. 
Por outro lado, a caixa de som NX200 se diferencia do outro modelo, 
principalmente por oferecer dois canais de som em seu alto-falante e 
potência de 80 W (TDH 1%) (www.tpv-tech.com.br).

Certificado digital: emissão primária remota 
é aprovada

@O Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas (CG 
ICP-Brasil), em sua primeira reunião virtual do ano realizada 

na sexta-feira (22/01), aprovou por unanimidade resolução que 
prevê a inclusão de batimento biométrico e biográfico no processo 
de identificação de requerente de certificado digital ICP-Brasil. A 
alteração no documento Requisitos Mínimos para as Declarações 
de Práticas de Certificação das Autoridades Certificadoras da ICP-
-Brasil – DOC-ICP-05 foi proposta pelo Grupo de Trabalho Técnico 
(GTT) e entrará em vigor em 1º de fevereiro (www.aarb.org.br).

Líder global no mercado de refrigeração de 
data centers

@A Vertiv, fornecedora global de soluções de infraestrutura 
crítica e continuidade, foi classificada pela empresa de análise 

de mercado Omdia como a maior fornecedora global do mercado de 
refrigeração de data centers. A pesquisa recentemente divulgada 
destaca que tecnologias de rejeição de calor estabelecidas, como as 
de Refrigeração por Expansão Direta (DX), por Água Gelada e Eva-
porativa, continuam a dominar o mercado. Essas tecnologias estão 
cada vez mais sustentáveis. Além disso, novas tecnologias, como 
algumas formas de refrigeração líquida, devem crescer em 2021. 
Os operadores de data centers buscam por formas de melhorar a 
eficiência num momento em que a computação exige cada vez mais 
energia (Vertiv.com).

Digisystem firma parceria com LivePerson

@A educação a distância tornou-se essencial para o segmento de 
educação e, para auxiliar as Instituições de Ensino a reforçar a 

transformação digital, a Digisystem acaba de firmar uma parceria com 
a LivePerson, empresa líder em Inteligência Artificial Conversacional 
e mensagens em escala corporativa. A parceria tem como objetivo 
oferecer às Instituições de Ensino a capacidade de integrar assistentes 
virtuais e serviço digital em suas atuais ofertas de comunicação digital. 
Com baixo investimento, o projeto oferece às empresas integração 
com os melhores players do mercado e entrega um console de aten-
dimento humano com Inteligência Artificial (AI), Compreensão de 
Linguagem Natural (NLU) e Software como serviço (SaaS) (https://
www.digisystem.com.br/).

Ferramenta Seller Center

@A Conecta Lá traz ao mercado seu mais novo produto, o Seller 
Center. A nova ferramenta disponibilizada pela startup permite 

a gestão de marketplaces em uma plataforma de vendas, por meio 
dos sistemas integradores entre esses lojistas e o canal de vendas. 
A ferramenta também permite gestão sobre o controle de disponi-
bilidade de ofertas, sobre toda a parte logística correspondente às 
vendas no marketplace, sobre o atendimento realizado dentro da 
plataforma e o monitoramento de cada pedido realizado individu-
almente. O Business Intelligence, outro recurso do Seller Center, 
também possibilita um acompanhamento em tempo real das vendas, 


