
O universo do 
marketing digital 

adequado às privações 
da LGPD

Não é de hoje que os 
dados pessoais têm 
sido extensivamente 
usados com o 
objetivo de aumentar 
a relevância, 
personalização 
e eficiência das 
estratégias comerciais 
e de marketing

Mas, a inteligência 
artificial utilizada a 
partir desses dados, 

tem contribuído com inú-
meros segmentos, exemplo 
disso é o varejo e o e-com-
merce. Analisar dados, não 
só pode, como cada vez mais 
tem sido um diferencial 
competitivo, potenciali-
zando assim, os efeitos e 
objetivos do marketing, seja 
ele digital ou físico. Dentro 
do marketing digital, uma 
das principais estratégias 
utilizadas é a comunicação 
virtual, capitaneando uma 
socialização que tem por 
finalidade estabelecer uma 
relação entre o provedor e 
o usuário do serviço. 

Na maioria das vezes, é 
permitido ao provedor, ope-
rar e até mesmo controlar 
essa interação com o meio 
de serviço prestado, objeti-
vando realizar uma análise 
comportamental sobre as 
movimentações do usuá-
rio. Mas de que forma isso 
acontece? Do mesmo modo 
como funcionam serviços, 
por exemplo, da Netflix, que 
costuma sugerir o estilo de 
filme que você comumente 
assiste. 

Isso ocorre porque o ser-
viço é personalizado por 
meio de análises e interação 
entre o usuário e o produto 
fornecido com intuito de, 
a partir disso, traçar um 
perfil de acordo com o his-
tórico de navegação. Mas, 
para que isso aconteça é 
necessário alimentar uma 
base de dados com infor-
mações sobre o utilizador 
do serviço. No passado, 
essa base de clientes eram 
compradas e usuários que 
não tinham relação com o 
serviço ou produto dos quais 
recebiam comunicações e 
propagandas generalizadas. 
Hoje, isso é crime. 

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) proíbe 
o uso de informações pes-
soais sem o seu explícito 
consentimento. Ademais, 
ela trouxe mudanças signi-

ficativas para o marketing, 
garantindo a propriedade 
dos dados a cada pessoa. 
Mas, isso não quer dizer que 
o Big Data morreu, a LGPD 
configura uma expectativa 
de que os serviços que uti-
lizem e tratem dados pes-
soais, têm por dever obter 
para si uma estratégia mais 
clara e objetiva na captação 
e abordagem desses dados, 
tornando essa comercializa-
ção digital mais eficiente e 
transparente. 

A mesma crítica pode e 
deve ser feita ao desmedido 
número de comunicados en-
viados de email marketing 
- muitas vezes de lojas que 
as pessoas sequer tiveram 
algum contato. O problema 
da mecanização desses ser-
viços é o uso desequilibrado 
das informações pessoais. 
Justamente por isso, a 
LGPD trouxe inovações ao 
mundo comercial, para que 
as comunicações deixem 
de ser um incômodo e se 
tornem um canal. E por que 
não utilizar essa nova fase 
do marketing digital a favor 
da marca? 

A ideia central é promover 
a relevância dos materiais 
enviados ao usuário de 
acordo com a jornada de 
compras e se utilizar dos 
resultados gerados pelo 
histórico do cliente, poden-
do, a partir disso, oferecer 
sugestões de consumo que 
o usuário veja como relevan-
te, entregando facilidade ao 
consumidor e resultados 
para o vendedor. Estas sim, 
são estratégias que levam ao 
crescimento esperado e ao 
bom uso dessa técnica de 
comunicação. 

O foco é que os dois 
sujeitos da relação sejam 
beneficiados, poupando o 
tempo do usuário e impac-
tando diretamente pessoas 
mais propícias a realizar 
compras. 

E isso é só o começo! Um 
terreno mais regulado para 
o marketing digital, bem 
como para o físico, certa-
mente nos levará a uma 
perda menor de esforços de 
comunicação, uma relação 
mais equânime e balan-
ceada entre vendedores e 
compradores e, consequen-
temente, facilidade para o 
consumidor e resultados 
para o vendedor. 

(*) - Analista jurídica da Spot Metrics 
e graduanda pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, é 

responsável pelas funções típicas 
de Direito Societário dentro da 

companhia (www.spotmetrics.com).
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Dados do Sebrae mostram 
que, em 2020, foram abertas 
626.883 micro e pequenas 
empresas em todo o país. 
Desse total, 535.126 eram 
microempresas (85%) e 
91.757 (15%) eram empresas 
de pequeno porte. Os setores 
onde as microempresas abri-
ram maior número de unida-
des em 2020 foram serviços 
combinados de escritório e 
apoio administrativo (20.398 
empresas), comércio varejis-
ta de artigos do vestuário e 
acessórios (16.786) e restau-
rantes e similares (13.124). 

Já os setores onde as 
pequenas empresas abri-
ram mais estabelecimentos 
foram serviços combinados 
de escritório e apoio admi-
nistrativo (3.108), constru-
ção de edifícios (2.617) e 
comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios 
(2.469). De acordo com o Se-

brae, o resultado evidencia a 
força do empreendedorismo 
no Brasil. Apurou-se que, no 
ano passado, o país criou 3,4 
milhões de novas empresas, 
alta de 6% em comparação a 
2019, apesar da pandemia da 
Covid-19. Ao final de 2020, 
o saldo positivo no país foi 
de 2,3 milhões de empresas 
abertas, com destaque para 
microempreendedores indi-
viduais (MEI).

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, o registro 
de 2,6 milhões de MEI em 
2020 representou expansão 
de 8,4% em relação ao ano 
anterior, levando essa cate-
goria de empreendedores 
ao total de 11,2 milhões de 
negócios ativos no país. O 
MEI representa hoje 56,7% 
das empresas em atividade 
no Brasil e 79,3% das empre-
sas abertas no ano passado 
(ABr).

As empresas desejam se posicionar melhor na internet diante 
de concorrentes que já nasceram digitais.

Agora, mais do que 
nunca, elas desejam 
se posicionar melhor 

na internet diante de con-
correntes que já nasceram 
digitais. 

“Não há segmento que não 
tenha observado o quanto 
é necessário inovar para 
manter a competitividade 
e, principalmente, o ritmo 
de vendas. E em um cenário 
onde o sentimento pelas 
marcas está cada vez mais 
líquido, o desafio de impres-
sionar o novo consumidor 
com criatividade tornou-se 
imprescindível à continui-
dade dos negócios. Mas 
para isso, é preciso se fazer 
presente no mundo digital”, 
afirma Marcos Custódio, 
diretor de novos negócios 
da WebPeak, empresa es-
pecializada em SEO (Search 
Engine Optimization). 

Para ajudar as empresas 
a se posicionar melhor 
digitalmente, o executivo 
preparou uma lista com 
seis dicas infalíveis. Confira 
abaixo: 
 1) Analise os Backlinks 

dos concorrentes - 
Na prática, significa 
que é fundamental 
entender quais são 
as estratégias utiliza-
das pelas empresas 
que estão mais bem 
posicionadas no am-
biente digital. Hoje, 
é possível analisar 
todas as métricas dos 
domínios onde estão 
listados seus compe-
tidores com a ajuda 
de tecnologias avan-
çadas de SEO. “Por 
meio desta análise, 
a empresa consegue 
obter um check-list 
com todas as páginas 
que potencialmente 
podem prejudicar seu 
projeto, e assim tomar 
melhores decisões”, 
explica Custódio. 

  É interessante tam-
bém avaliar as mé-

Estratégias para que as 
empresas melhorem 

o posicionamento na internet
Mesmo antes da pandemia, empresas tradicionais de diferentes segmentos já buscavam se posicionar 
no meio digital com objetivo de alcançar o consumidor 4.0

decisões. 
 5) Crie conteúdos rele-

vantes com número 
ideal de caracteres - 
Sua empresa criou um 
blog, mas não recebeu 
o retorno esperado? 
Isso pode ocorrer por 
muitas razões e uma 
delas é o volume de 
caracteres nas páginas. 
É importante digitar o 
texto com controle de 
número de caracteres, 
palavras e densida-
de de palavras-chave. 
Existem sistemas que 
ajudam na criação de 
conteúdos cada vez 
mais relevantes, como 
por exemplo títulos 
que costumam ser 
mais atraentes para o 
público, e que monito-
ram a quantidade de 
caracteres ideias para 
o SEO. 

 6) Busque apoio de 
uma auditoria téc-
nica para verificar 
seu site e dos con-
correntes - Este é 
um recurso importante 
para detectar proble-
mas de maneira ágil 
e correr atrás do que 
precisa ser melhorado. 
É muito importante 
contar com dados com-
pletos sobre o fluxo do 
seu site na internet, 
mas para isso o ideal 
é buscar no mercado 
uma auditoria técnica 
que suporte você com 
relatórios completos 
e detalhados. “Ter um 
fornecedor de renome 
faz toda a diferença. É 
um investimento que 
trará excelentes fru-
tos no futuro”, finaliza 
Custódio, lembrando 
que a tecnologia Web-
Peak reúne todos estes 
recursos e tem suporte 
ao mercado brasileiro. 
Fonte e mais informa-
ções: (www.webpeak.
com.br).
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tricas externas do 
seu próprio site para 
detectar pontos de 
melhoria. “Todos os 
dados contribuem 
para a compreensão 
dos posicionamentos e 
na definição de novas 
estratégias”, diz ele. 

 2) Conte com uma fer-
ramenta de apoio 
às palavras-chave 
- As palavras-chave 
corretas são muito im-
portantes para elevar o 
posicionamento digital 
de uma empresa. Por 
isso, contar com uma 
ferramenta dedicada 
para a obtenção de 
ideias e sugestões dos 
melhores termos de 
pesquisa é fundamen-
tal. “Uma tecnologia 
avançada vai mostrar 
as tendências de pes-
quisa com geolocali-
zação, além de fazer a 
análise de competição 
e dificuldades destes 
termos”, afirma o es-
pecialista. 

 3) Conheça profunda-
mente como seu site 
é mencionado na in-
ternet - Para que um 
posicionamento digital 
seja bem-sucedido, 
é preciso conhecer 
a fundo como está a 
popularidade da sua 
empresa no universo 
online. Será que as 

menções feitas ao seu 
negócio são positivas? 
E caso negativo, quais 
são as críticas? 

  O ideal é contar com 
uma ferramenta que 
propicie um dashboard 
em tempo real de tudo 
o que é falado a seu 
respeito, por meio de 
marcações e hashtags. 
Assim, além de ficar 
informado sobre sua 
reputação, é possível 
corrigir rotas, mudar 
discursos, criar cam-
panhas que melhorem 
seu desempenho na 
internet. 

 4) Tenha o Google 
Analyt ics  como 
aliado - Para atingir 
o topo de todos os 
buscadores, uma dica 
primordial é trabalhar 
de maneira integrada 
ao Google Analytics, 
obtendo informações 
essenciais para seu 
projeto. “Hoje, o Goo-
gle Analytics é funda-
mental para monitorar 
o tráfego de qualquer 
site - seja um blog ou 
uma loja virtual, por 
exemplo”, esclarece 
Custódio. O objetivo 
principal é entender os 
comportamentos dos 
visitantes ao navega-
rem pelas páginas do 
seu site e, mais uma 
vez, tomar as melhores 

Geração distribuída solar pode gerar 
R$ 173 bilhões em redução de custos

espalhados por todo o território nacional, 
em um dos momentos mais críticos da 
economia do país”, comenta. 

“A razão é simples e financeira: ao 
resgatar os consumidores do papel pas-
sivo de meros compradores e torná-los 
produtores ativos de sua própria energia 
renovável, a geração distribuída ameaça as 
receitas e os lucros destes grandes grupos 
que, em resposta, estão pressionando 
autoridades e parlamentares para tentar 
frear o crescimento da modalidade. Quem 
mais perde com esta ameaça à geração 
distribuída é o próprio consumidor e a 
sociedade brasileira, além do meio am-
biente”, diz Sauaia.

“Com ataques focados na bem-sucedi-
da compensação de créditos de energia 
elétrica da microgeração e minigeração 
distribuída, esses grupos monopolistas 
ignoraram, de forma deliberada, a contabi-
lização dos diversos atributos da geração 
distribuída, o que leva a uma abordagem 
inapropriada e equivocada sobre o tema, 
dificultando a compreensão da opinião 
pública”, acrescenta.

Na visão da entidade, o Brasil deve 
fazer as contas completas para construir 
um marco legal transparente, estável, 
previsível e justo, que desfaça a insegu-
rança jurídica que paira sobre a geração 
distribuída solar e reforce a confiança da 
sociedade em um futuro com mais liber-
dade, prosperidade e sustentabilidade. 
“Portanto, a construção de um marco 
legal para a geração distribuída no Brasil 
é o melhor caminho para afastar o risco 
de retrocesso à energia solar e demais 
fontes renováveis utilizadas para a ge-
ração distribuída de energia elétrica em 
telhados, fachadas e pequenos terrenos 
no país”, conclui Sauaia. - Fonte: (www.
absolar.org.br).

apresentados por entidades, com levanta-
mentos financiados por partes interessa-
das no processo, a partir de abordagens 
incompletas, que olham para apenas um 
lado da moeda. A geração distribuída 
traz muito mais benefícios do que custos, 
por isso é preciso uma avaliação justa e 
equilibrada do tema, sem alarmismos. Já 
solicitamos aos autores e aos financiadores 
cópia integral do trabalho e das memórias 
de cálculo para realizar uma auditoria 
técnica”, comenta o presidente-executivo 
da Absolar, Rodrigo Sauaia. 

Para ele, a criação de um arcabouço 
legal para a geração distribuída é priori-
dade no cenário atual de duplo desafio, 
de promover o desenvolvimento socio-
econômico no período de pandemia e 
também o avanço do desenvolvimento 
sustentável do Brasil e do mundo. “So-
mente em 2020, o segmento de geração 
solar distribuída foi responsável pela 
atração de R$ 11 bilhões em investimen-
tos ao Brasil e geração de 75 mil novos 
empregos e mais renda a trabalhadores 

O segmento de geração distribuída solar 
pode gerar mais de 1 milhão de novos 

empregos no período.
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Mais de 620 mil micro e pequenas 
empresas foram abertas em 2020

A Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) reafirma que os 
atributos positivos da geração distribuída 
solar fotovoltaica superam, com folga, 
eventuais custos aos consumidores bra-
sileiros e podem trazer R$ 139 bilhões 
apenas em novos investimentos ao país 
até 2050.  Segundo análise da entidade, 
benefícios da geração distribuída solar 
fotovoltaica somam mais de R$ 150 bilhões 
no período somente com a redução de 
custos no uso de termoelétricas. 

Neste mesmo período, além da redução 
de custos com termoelétricas, serão pro-
porcionados mais de R$ 23 bilhões de eco-
nomia em perdas elétricas na transmissão, 
distribuição e geração da energia elétrica 
em usinas de grande porte, distantes dos 
locais de consumo. A soma destes dois 
aspectos trará uma redução de custos de 
mais de R$ 173 bilhões até 2050. O seg-
mento de geração distribuída solar pode 
gerar mais de 1 milhão de novos empregos 
no período, com a criação do marco legal 
proposto pelo PL 5829/2019, com relatoria 
do deputado federal Lafayette de Andrada 
atualmente em curso na Câmara. 

A entidade alerta que discurso “de 
prejuízo aos mais pobres” se baseia em 
análise incompleta e incorreta sobre a 
modalidade, pois ignora os benefícios 
proporcionados pela geração distri-
buída aos consumidores brasileiros. É 
fundamental que sejam incluídos nas 
contas tais benefícios proporcionados aos 
consumidores e à sociedade brasileira, 
dentre eles: redução de perdas elétricas, 
postergação de investimentos em novas 
usinas de geração, linhas de distribuição e 
transmissão, alívio na operação do sistema 
e redução do despacho termoelétrico, 
entre diversos outros.

“Vemos com grande ceticismo números 


