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APRESENTAÇÃO
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Nos últimos anos, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) tem acompanhado de perto a transformação provocada
pelo surgimento de tecnologias digitais e as mudanças que vêm ocorrendo no comércio varejista e no setor de shopping centers.
Somos testemunhas da crescente integração e utilização de canais distintos, conhecida como omnichannel, propiciando a
cooperação entre mídias sociais, comércio digital, locais e espaços físicos, aplicativos móveis, meios eletrônicos de pagamento,
disponibilidade, visibilidade e administração de estoque em tempo real e simultaneamente.
Ao longo de 2020, a Covid-19 acelerou ainda mais o ritmo dessas transformações digitais. As restrições impostas ao funcionamento
de estabelecimentos comerciais nas grandes cidades, e as práticas relacionadas ao distanciamento social trouxeram nova realidade
para os shopping centers. Enquanto isso, as vendas on-line foram exponenciadas no mercado brasileiro.
Segundo indicadores do Painel TIC Comércio Eletrônico1 , houve aumento dos usuários de Internet que realizam compras online em todas as regiões do País, com incremento maior entre as mulheres – passando de 39% em 2018 para 70% em 2020,
para o mesmo recorte populacional. Da mesma forma, a comunicação direta entre empresas e consumidores, via aplicativos de
mensagens instantâneas , para mediar a compra de produtos ou serviços, passou de 26% em 2018 para 46% no primeiro período
da pandemia.
A utilização de plataformas digitais para comércio eletrônico e marketplace oferece novas questões para shopping centers e
lojistas, além de novos padrões de consumo on-line.
Nesse contexto, todos os atores – shoppings, consumidores e lojistas – buscam alternativas e soluções para manter experiências
únicas, como interação em tempo real, vitrines digitais, canais de entrega, retirada e pós-venda, além de comunicação digital
eficiente por meio de aplicativos e sites.
Ao longo de 2020, houve significativas transformações do Marco Legal Digital no Brasil, como a adoção de leis e regulamentos
relevantes para comércio eletrônico e regras de proteção do consumidor on-line, o delineamento de categorias de documentos
digitais e requisitos para digitalização (Decreto 10.278/2020) e os primeiros casos decididos pelos tribunais brasileiros discutindo
certos aspectos do marketplace e aplicação do Marco Civil da Internet, que completou seus 5 anos de vigência no Brasil (ver seção
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Marco Civil Aplicado ao Marketplace).
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Importante ressaltar também a consolidação de uma nova perspectiva no tocante à privacidade e proteção de dados pessoais dos
titulares, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018) em 18 de setembro de 2020,
O Brasil também é frequentemente lembrado pelos indicadores internacionais, sobretudo pelo fato de ser considerado a quarta
maior comunidade digital do globo, segundo dados da União Internacional das Telecomunicações e da organização Consumer
International. Somos um país com distintos grupos de consumidores on-line impulsionados por contingências e distâncias regionais,
além de perfis – experientes, intermediários, iniciantes, e os pertencentes de uma ampla comunidade de nativos digitais – os que
já nascem e crescem integrados à internet e plataformas digitais.
Foi diante desse cenário que a Abrasce entendeu ser oportuno e estratégico oferecer ao Associado Abrasce um conteúdo
atualizado de orientação para o setor de shopping centers, sua relação com o mundo digital e algumas das principais questões
jurídicas que podem ser destacadas na atualidade.
A edição 2021 do Guia traz seis seções principais com definições e explicações que possam ser úteis aos associados, além de uma
seção dedicada a questões e respostas (Q&A), todas baseadas nas seguintes linhas:
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1.

ESTRATÉGIA OMNICHANNEL
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Durante os últimos anos, ferramentas de tecnologias de comunicação e informação e novas aplicações de internet incrementaram
aos negócios no comércio eletrônico. O e-commerce, como conhecíamos desde o início dos anos 2000, deixou de ser visto
simplesmente como expressão de “vendas on-line”. Ele evoluiu para o comércio digital, a partir da integração com sistemas de
pagamento, atendimento direto a clientes e consumidores na própria plataforma, flexibilidade de adaptação aos sites, aplicativos
para dispositivos móveis (smartphones e tablets), tecnologias de geolocalização, geoposicionamento para facilitar compras e
entregas, ferramentas de realidade aumentada para melhor visualização do produto, entre outros.
A passagem do comércio eletrônico para comércio digital é baseada em princípios que valorizam a relação com o consumidor,
oferta e alternativas para aquisição de produtos e serviços por sites e aplicativos.

As transações se tornaram ainda mais ágeis, simplificadas e intuitivas, devido principalmente aos seguintes fatores:
• Uso intensivo de plataformas digitais;
• Combinação entre design e funcionalidades de plataformas de vendas on-line (por exemplo, lojas on-line; marketplace;
classificados on-line; buscadores e comparadores de preços, leilões virtuais, clubes de compras);
• Integração dos canais de vendas com serviços de e-mails, mensagens, compartilhamentos, impulsionamento em redes sociais
(por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter);
• Serviços de organização de pedidos, atendimento, assistência pós-venda, trocas e devoluções e logística (como agendamento
de entrega), dentre outras;
• Compras on-line e pagamentos combinados entre transferências bancárias, boletos bancários, cartões de crédito e débito e
tecnologias touchless (sem toque), reconhecimento facial em dispositivos moveis/smartphones e soluções integradas para
facilitar pagamentos (por exemplo, PayPal, Venmo, Google Pay).
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Esses mesmos fatores também contribuem para reforçar as
características do omnichannel nas atividades comerciais. O uso
de plataformas digitais oferece aos consumidores digitais canais
integrados de busca, vendas, atendimento, contato e conclusão
de compras.
Cada vez mais familiarizados com as plataformas digitais,
consumidores pesquisam intensivamente produtos on-line antes
de comprar em lojas físicas, lojas on-line e no marketplace. Da
mesma forma, a integração dos canais de venda, atendimento e
assistência, físicos ou virtuais, faz com que o relacionamento com
cliente esteja centrado na experiência, satisfação, comodidade,
conectividade e comunicação ágil e instantânea.

A pandemia da Covid-19 consolidou tendências que
já estavam em marcha no segmento de shopping centers.

6
6

A estratégia a partir de omnichannel não está restrita ao comércio eletrônico e tem contribuído para que shoppings centers e
varejistas aperfeiçoem a própria infraestrutura, agregando dados e informação, integrando também elementos até então inéditos
no ambiente das lojas físicas, emprestados das plataformas digitais, como por exemplo:
• Tecnologias avançadas de digitalização de documentos e transmissão sem fio (Wi-Fi) nos pontos de venda;
• Ferramentas ágeis de organização e atendimento para redução de filas, simplificação das fases para compra em balcão;
• Reestruturação dos modelos de negócios praticados até então, com a transformação digital, originando novos ativos e dando
nova destinação aos ativos existentes;
• Operações mais ágeis e eficazes das empresas por meio de soluções de armazenamento em nuvem (‘cloud’) e de analítica de
dados;
• Integração entre sistemas digitais por múltiplas frentes: vendas, atendimento a clientes, e pós-venda;
• Fornecimento de serviços e logística para complementação de atividades geradoras de renda para varejistas;
• Estruturação operacional e jurídica de plataformas de comércio eletrônico por aplicativos e sites dos shopping centers;
• Transformação de perfis entre o tradicional SAC, contato direto com consumidor/lojista, atendimentos por múltiplos canais,
como telefone, e-mail, chat/bate-papo, uso de assistentes virtuais personalizados (‘chatbots’) e comunicação por serviços de
mensagens instantâneas;
• Experiências colaborativas para solução de eventuais disputas associadas às compras on-line.
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omnichannel

A estratégia omnichannel também está associada ao comércio
eletrônico e Marketplace digital, por exemplo, através de:
• Uso e segurança de sites e aplicativos, incluindo privacidade e proteção de dados.
• Funcionamento de ‘canais de relacionamento multiportas’ baseados em
divulgação, vendas on-line e atendimento a clientes.
• Uso de ferramentas de comunicação por mensagens (Whatsapp, Telegram e chat
de redes sociais).
• Uso de vitrines virtuais, câmeras de monitoramento, além de exibição e
demonstração de produtos em tempo real nos shoppings.
• Serviços de logística e transporte, por exemplo, prazos para remessa e coleta de
mercadorias, associados ao marketplace.
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2.

NOÇÕES GERAIS SOBRE
PLATAFORMAS DE
E-COMMERCE E MARKETPLACE
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2.1. PLATAFORMA DE E-COMMERCE
Uma plataforma de e-commerce pode ser descrita como o conjunto de programas e funcionalidades responsáveis por gerenciar
transações de compra e venda on-line e por manter a atividade de lojas em uma vasta gama de segmentos.
Qualquer shopping ou loja pode ter sua respectiva plataforma de e-commerce. Ela pode ser acessível por um site ou aplicativo
(app) instalado em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Muitas delas combinam versões e interfaces adaptadas para
o navegador de internet (browser-based) e o aplicativo, desenvolvidos por empresas especializadas.
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Na internet, a plataforma possibilita que o estabelecimento comercial seja ‘exibido’ e ‘visitado’ on-line. Da mesma forma, além de
intermediar ou realizar diretamente as transações entre as partes, as plataformas de e-commerce permitem, por exemplo:

Acessibilidade aos usuários, consumidores
e clientes presentes e potenciais.

Ofertar, divulgar e anunciar itens comercializados.

Originar as formas de coleta e tratamento de dados
pessoais de clientes e consumidores.

Facilitar a comunicações entre vendedores,
compradores, fornecedores e parceiros comerciais.

Assegurar dispositivos de segurança para envio
e troca de informações.

Gerenciar estoques de itens comercializados.

Sistematizar as categorias e de produtos e serviços.

Gerenciar preços e disponibilidade de produtos e serviços.

Incluir ferramentas e funcionalidades que integrem outras tarefas ou atividades (por exemplo, gestão de clientes,
pedidos, marketing, pagamento e logística, além de trocas, manutenção e atendimento/suporte ao cliente).
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Para vendas on-line, empresas podem recorrer a duas modalidades principais de plataformas – dentro do que são também se
encontram as “soluções para e-commerce":

São plataformas baseadas em programas ‘open source’, podendo ser utilizadas livremente. Oferecem
maior possibilidade de adaptação e desenvolvimento pelo usuário/loja, além de interface intuitiva.

Públicas e de
acesso livre

Suas desvantagens, no entanto, estão na instabilidade e falta de suporte e manutenção permanentes.
Em outros casos, apenas versões demo e básica estão disponíveis, limitando certos recursos à loja
on-line ou à aquisição de pacotes de serviços.
Algumas plataformas disponíveis: Magento (versão básica), Wix, Prestashop, WooCommerce, OpenChart.

São plataformas operando por programa ou software próprio ou de propriedade de desenvolvedores/
fornecedores de soluções de e-commerce. Elas se apresentam mais robustas, com design elaborado e
normalmente amigável ao usuário/consumidor.

Pagas ou
‘proprietárias’

Suas vantagens estão relacionadas à maior estabilidade, atualização frequente das versões, oferta de
recursos variados, incluindo integração com redes sociais e retirada de produto comprado em loja
física, além de atendimento ou suporte técnicos para manutenção e operação por parte das lojas.
Algumas plataformas disponíveis: Shopify, VTex, BigCommerce, Magento, Spryker, Tray, XTech.
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No Brasil, ‘plataformas de entrada’ também têm destaque, sobretudo por atenderem lojas de pequeno e médio porte no
e-commerce nacional. Em geral, elas oferecem software especializado para e-commerce nas versões gratuitas e pagas, com opções
de personalização mais adequada às empresas que apresentem faturamento reduzido ou restrições de receita para projetos de
vendas on-line. Pacotes de assinatura de serviços e licenças para uso de software apresentam preços mais reduzidos ou baseados
no fluxo de visitas. São exemplos de plataformas de entrada: Nuvem Shop, Loja Integrada.

Plataformas proprietárias e de entrada normalmente são utilizadas mediante pagamento de preço fixo pela
loja (mensal, trimestral, semestral ou anual), estimado de acordo com alguns critérios:
Plano e
abrangência;

Serviços de visualização
(‘pageviews’) por
visitantes e usuários;

Quantidade de produtos/
mercadorias disponíveis e
ofertados pela loja on-line;

Soluções de
pagamento on-line.

As plataformas de e-commerce facilitam a integração com outras atividades para o sucesso de vendas on-line,
como por exemplo:
• Comunicação com clientes, compradores e fornecedores;
• Personalização;
• Soluções de marketing digital, impulsionamento e anúncios;
• Soluções de analítica de dados, incluindo testagem e medição de dados de consumidores/clientes;
• Integração com sistemas/soluções de pagamento on-line (ou da própria plataforma ou de terceiros);
• Integração com serviços de provedores de aplicações de internet, como redes sociais (por exemplo, Facebook, Twitter,
Instagram), ferramentas de mensagens (WhatsApp, Telegram), compartilhamento de vídeos (por exemplo, Vimeo, YouTube) e
ferramentas de busca (Google, Duckduck).
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Algumas recomendações técnicas para desenvolvimento de projetos de
e-commerce quanto à escolha da plataforma:
1.

Acessibilidade: diz respeito à maior ou menor facilidade de o usuário acessar o ambiente on-line;

2.

Funcionalidade: facilidade de uso pelo consumidor on-line e pela empresa;

3.

Checkout: facilidade para concluir a compra, incluir em carrinho ou cesta e proceder ao pagamento;

Personalização: maior ou menor abertura para personalizar a plataforma e determinar fluxo de visitantes e
compradores on-line;
4.

Tecnologia responsiva: compreende aspectos da eficiência e resiliência da tecnologia utilizada para a
plataforma, assim como segurança de dados;
5.

Segurança: medida pela maior ou menos resposta da plataforma em termos de proteção da infraestrutura,
dados, conteúdo e, acima de tudo, dos usuários;

6.

7.

Desempenho: trata-se da medida de carga suportada pela plataforma, incluindo dados e conteúdo;

8.

Mão de Obra Qualificada.
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Como são organizadas as operações de venda on-line e e-commerce?
As operações vendas nas plataformas costumam ser classificadas de várias maneiras. A principal delas é baseada nas partes
envolvidas nos negócios:
Business to Consumer (B2C): também chamado de negócio para consumidor, em B2C as negociações ocorrem entre
uma empresa e o consumidor final, sendo o modelo mais explorado e utilizado para as transações no varejo e em
geral.
Business to Business (B2B): são as transações entre empresas, nas quais uma parte compradora adquire insumos,
produtos ou serviços para sua atividade principal e ela não se caracteriza como consumidora. Negócios B2B têm a
vantagem de serem diretos, sem participação de intermediários.
Consumer to Business (C2B): significa ‘Consumo para Empresas’ e se estabelece em plataformas digitais como negócio
entre uma pessoa física ofertante de produtos e serviços a uma empresa. Na prática brasileira, essa modalidade tem
sido observada em formato livre, como por exemplo através de sites e base de dados para recrutamento de pessoas,
além de redes de relacionamento profissional (e.g. LinkedIn, Catho, Linkle).
Consumer to Consumer (C2C): nessa modalidade de transação, as duas partes são consumidores e a negociação
de produtos e serviços é feita, em princípio, diretamente em uma plataforma, sem trâmites burocráticos e de modo
não habitual. Há vários exemplos, entre sites e apps de leilões e de classificados on-line (por exemplo, eBay, Letgo,
OfferUP, Craiglist, OLX, Enjoei), que oferecem espaços para vendas de produtos entre consumidores pelo melhor
preço durante prazo de duração do anúncio, localização das ofertas etc. Qualquer pessoa física pode se registrar
nesses serviços, que são considerados pioneiros nas plataformas, sobretudo por darem voz aos consumidores digitais.
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Business to Employee (B2E): na modalidade B2E, empresas criam plataformas ou base de dados, frequentemente
em suas redes internas (intranet), para oferecer a seus colaboradores, prestadores de serviços e credenciados
produtos novos ou recondicionados da própria empresa ou de outros fornecedores. São estabelecidos preços
reduzidos e descontos por unidades/lotes.
Business to Administration (B2A): de Empresas para Administração Pública: essa modalidade contempla todas as
transações on-line realizadas entre empresas e a Administração Pública. Por exemplo, serviços nas áreas tributária,
segurança social, do emprego, regulatória etc.
Citizen to Government (C2G): de Cidadão para o Governo, são as relações entre o usuário de serviços públicos e
entes governamentais, incluindo órgãos da Administração Pública.

Mobile Commerce vs. Social Commerce: distinção entre as transações eletrônicas, aquisição e vendas de bens e
serviços por meio de dispositivos móveis (ex. smartphones e tablets), e Social Commerce, referentes às transações
que integram as lojas às redes sociais.
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2.2. MARKETPLACE
O Marketplace – elemento mais conceitual – é o conjunto formado pelas interações estabelecidas pelas empresas, clientes,
consumidores, fornecedores, parceiros e as plataformas de e-commerce. Ao lado das redes de relacionamento social, serviços de
mensagens, plataformas de streaming de música e vídeos, o marketplace e-commerce responde em boa parte pela dinâmica da
‘vida digital’.

Como são organizadas as plataformas de e-commerce e o marketplace?
Lojas on-line: nesse modelo de negócio de vendas on-line, uma loja decide por oferecer seus produtos e serviços no ambiente de
internet. Lojas on-line podem ser operadas por soluções para comércio eletrônico acessíveis ao público, como WooCommerce,
BigCommerce, Shopify, Volusion, 3dcart, Big Cartel e Ecwid. Há empresas que diversificam sua atuação entre ambiente de internet
e o mundo físico, pela presença de lojas físicas (tanto a lojista como o shopping center). No modelo de loja on-line, no entanto,
o estabelecimento é responsável pelo fornecimento direto do produto ao consumidor, arcando com a efetiva circulação da
mercadoria e a consequente gestão de estoque, preços e logística. Lojas on-line também realizam negócios nas modalidades
B2B e B2C, de acordo, portanto, com as partes envolvidas (lojas-clientes/parceiros comerciais ou lojas/consumidores).
Marketplace: é formato mais comum na internet e permite que uma mesma plataforma reúna um conjunto de diversos vendedores
ou fornecedores, ainda que de um mesmo produto, inclusive concorrentes entre si. Os principais exemplos são Mercado Livre,
Amazon, Netshoes, Dafiti, Shopify, Enjoei. Nos últimos anos, contudo, o aumento de atividades de comércio eletrônico e soluções
digitais fez com que grandes varejistas multimarcas passassem a atuar também na modalidade de marketplace, como por exemplo
as Casas Bahia, Americanas.com, Submarino, Magazine Luiza, Carrefour.
Uma plataforma de marketplace hospeda vários vendedores ou fornecedores, sem necessariamente se envolver diretamente
nas operações de compra e venda de mercadorias, daí sua posição de intermediação.
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Shopping centers e as plataformas de marketplaces

Tanto no caso do shopping center como do
marketplace, os custos associados à aquisição de
produtos, formação de estoques, logística, bem como a
definição de preço e margem de lucro da operação são
dos participantes (lojas/empresas).

Em comparação às atividades de shopping centers, a
função do marketplace digital é muito parecida: ambos
oferecem espaços comerciais organizados para que as
empresas atraiam seus consumidores e nos quais as
operações ocorrem.

Um dos maiores diferenciais operacionais das
plataformas de marketplace, está na apresentação:
não sofrem limitações do espaço físico e permitem
reunir centenas ou milhares de fornecedores.

No marketplace, há predomínio dos negócios B2C e
uma ênfase igualmente na figura do consumidor.
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Buscadores e comparadores de preços: o usuário consumidor pode, através de sites e aplicativos, buscar um mesmo produto
oferecido por vários fornecedores e comparar os diferentes preços. Essas plataformas reúnem várias lojas virtuais e marketplace,
de modo a apresentar informações variadas, como disponibilidade, especificações técnicas, avaliações e preços das mercadorias,
bem como reputação da loja. Uma das vantagens dos buscadores é a otimização dos processos de compra e das hiperligações entre
lojas, produtos e consumidores. Os agentes de busca ou comparação de preços mais presentes na vida do comércio eletrônico são
Google Shopping, Buscapé, Zoom, Bondfaro, Já Cotei, Cuponeria, Kelkoo, Melhores Destinos, Skyscanner, Shopping Uol e Trivago.

Classificados on-line: reproduzem no ambiente de internet o clássico modelo encontrado em jornais impressos de classificados,
com a diferença de não estabelecer limitação física do espaço disponível para a apresentação do anúncio. Nos classificados online, pessoas anunciam seus produtos e serviços, estimulando transações B2C e C2C. Não há qualquer forma de intermediação
por parte da plataforma que oferece o serviço de classificados. Assim como nos impressos, os setores que mais utilizam os
classificados on-line estão o imobiliário e o de veículos, como por exemplo, Imoveisweb, Viva Real, Webmotors, iCarros. Outros,
como OLX e Ebay tornaram-se maiores empresas de classificados on-line do globo.
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Leilões on-line: leilões virtuais foram os precursores de muitos dos negócios no comércio eletrônico, como marketplace. Para cada
produto ou mercadoria disponível, um vendedor definia o prazo da oferta e preço mínimo para a venda. Compradores interessados
faziam as propostas no prazo previsto e quem oferecia o maior lance levava o produto. No Brasil, leiloeiros oficiais tem sua atividade
regulamentada pelo Decreto nº 21.981/1932 e aproveitarem o potencial da internet para expandir operações. Na atualidade
existem leilões oficiais on-line em vários segmentos, como imóveis, carros, gado e móveis, alguns realizados exclusivamente pela
internet e outros que permitem a participação de potenciais compradores pela internet. Outros se diversificaram enormemente,
como leilões pré-pagos on-line, com a possibilidade de aquisição de lances para uso posterior A plataforma EBay continua a ser
uma das mais importantes nesse segmento, em que consumidores podem oferecer lances para comprar produtos novos e usados
existentes e oferecidos pelos vendedores. Por sua vez, a plataforma Copart é referência em leilão de veículos on-line.

Clubes de compras, compras coletivas e clubes de assinaturas: os três tipos de negócios on-line buscam reunir vendedores/
fornecedores com atividades comuns, com objetivo de apresentar ofertas específicas para grupos de potenciais consumidores.
No caso das compras coletivas, os fornecedores de serviços estabelecem uma quantidade mínima de compras para validar um
preço promocional. O clube de compras tem funcionamento semelhante, mas não vincula a validação da oferta a um mínimo
de vendas. Ele busca oferecer exclusividades para o cliente, como o acesso a um novo produto ou serviço. Nos últimos anos, o
padrão de assinaturas e compras coletivas também foi sendo alterado. Muitos usuários de internet migraram para experiências
de consumidores móveis, contando com aplicativos e sites de funcionalidades geoposicionais para facilitar apresentação de
ofertas próximas a sua localização, incluindo programas de milhagem e fidelidade. Alguns dos clubes de compras ainda funcionam
mediante assinatura, que concede ao consumidor direito a um número de produtos ou benefícios. Entre os mais conhecidos
agentes no segmento de compras coletivas e clubes de assinaturas estão Groupon, Hotel Urbano, Peixe Urbano, Méliuz, Cuponeria,
Maxmilhas, Baixou.com.br e Promobit. A plataforma Westwing é um exemplo de clube de compras que não requer assinatura.
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Redes sociais: embora não sejam plataformas especificamente
destinadas ao comércio eletrônico, não se pode mais ignorá-las
como integrantes do marketplace, sobretudo porque elas fazem
parte da cultura do usuário de internet conectado, ampliando
as alternativas de compra e venda de produtos e serviços online. As redes sociais deixaram de ser apenas canais de interação
entre marcas, comerciantes e consumidores, assumindo
também o papel de comércio. É possível, por exemplo, comprar
produtos diretamente de um perfil no Instagram ou fazer
encomendas via Facebook ou WhatsApp, tornando indefinida
a linha que divide a interação social da comercial. Há recursos
utilizados por redes sociais que auxiliam shoppings e lojistas
nas atividades de vendas, serviços, anúncios e comunicação
com usuários, consumidores e potenciais clientes (por exemplo,
Facebook Marketplace; adesivo “Apoie Pequenas Empresas” do
Instagram, WhatsApp Business).
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2.3. FUNCIONAMENTO DAS PLATAFORMAS E MARKETPLACE
Para compreender os aspectos legais comuns às plataformas e marketplace, algumas noções básicas e características específicas
quanto às partes envolvidas, processos e funcionamento das plataformas e do marketplace são aqui descritas:
Clientes - Consumidores on-line
Nas plataformas, consumidores e compradores são também ‘usuários de internet’ e titulares de dados pessoais (em especial
enquanto usuários pessoas físicas).
Lojas on-line - Marketplace
São simultaneamente empresárias, fornecedoras, vendedoras ou prestadoras de serviços, controladoras de dados pessoais e,
quando aplicável, também provedoras de aplicações de internet.
Contas e cadastros
Servem para sistematizar a identificar os usuários e seus perfis – login e senha – para acesso e uso das plataformas. Na maioria
dos casos, consistem em dados pessoais, com base na LGPD.
Termos de uso do site ou app
Reúnem as principais regras para o uso da plataforma pelo usuário (definições aplicáveis, direitos das partes, obrigações e limites
de responsabilidade da plataforma em relação aos usuários, seus dados pessoais, além de serviços e funcionalidades disponíveis
e os dados coletados para cada uma delas).
Política de Privacidade
Estabelecem os direitos e deveres da plataforma e dos usuários sobre o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, a
fim de garantir a segurança da informação e o cumprimento das leis aplicáveis, como Marco Civil e a LGPD.
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2.3. FUNCIONAMENTO DAS PLATAFORMAS E MARKETPLACE
Para compreender os aspectos legais comuns às plataformas e marketplace, algumas noções básicas e características específicas
quanto às partes envolvidas, processos e funcionamento das plataformas e do marketplace são aqui descritas:
Registros de conexão
O conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP
utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados.
Dados pessoais
Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável.
Operações de tratamento de dados
Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Consentimento
Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o usuário e titular de dados concorda com o tratamento de seus dados
pessoais para uma finalidade determinada. Trata-se de uma das bases legais admitidas na LGPD para o tratamento de dados
pessoais.
Cookies
Pequenos arquivos utilizados pelos sites principalmente para identificar e armazenar informações sobre os usuários. As plataformas
devem informar o usuário a respeito da utilização de cookies. Normalmente, essa informação consta de um documento específico,
denominado Política de Cookies, ou pode também estar descrita ao longo da Política de Privacidade ou dos Termos de Uso.
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Quais os diferenciais das transações pelas plataformas?
Antes das vendas

• Número ilimitado de visitantes- usuários de internet e de plataformas são simultaneamente clientes, consumidores e potenciais
consumidores on-line;
• Inexistência de expediente para vendas on-line;
• Lojas em diferentes segmentos podem estar associadas à plataforma de marketplace;
• Utilização de canais exclusivos de vendas on-line, com relevante tráfego e estrutura simplificada;
• Possibilidade de interfaces com as plataformas de conteúdo, redes sociais e provedores de serviços de mensagens;
• Permite um portfólio diferenciado de lojas participantes, em relação às lojas físicas, além de maior dinamismo nessa composição.
Durante as vendas
•
•
•
•
•
•

Experiências em tempo real por provadores digitais e simuladores de provadores;
Soluções de gestão de produtos/itens adquiridos (cesta/carrinho);
Soluções de pagamento on-line;
Opções de integração com aplicativos de entrega de produtos;
Opções de integração com aplicativos de mensagens;
Arranjos entre serviços de entrega/delivery; drive-thru e serviços de entrega (logística comercial).

Pós-vendas
• Interação entre lojas e clientes registrados ou cadastrados;
• Expedientes variados para pós-venda e atendimento;
• Itens comercializados na plataforma são retirados diretamente pelo cliente na respectiva loja física/estabelecimento, com
escolha de coleta segundo os mecanismos de retira, centro de entregas (delivery center) e/ou remessa por serviço de logística;
• Utilização de serviços integradas ao marketplace para avaliação de consumo, promoções conjuntas, emissão de cupons de
desconto para novas compras on-line e sorteios;
• Medidas seguras para devolução de produtos;
• Simplificação de políticas de trocas.

24

24

Como é realizado o pagamento on-line?
Plataformas de marketplace oferecem a vantagem de integração com soluções de pagamento on-line, que tornam as vendas mais
rápidas, eficientes e seguras. As escolhas de lojas e consumidores para processarem as compras via sistemas de pagamento on-line
estão baseadas em conveniência, privacidade e segurança.
Serviços de pagamento on-line são, em sua maioria, autônomos e independentes em relação à plataforma. As empresas
especializadas se responsabilizam por concluir a transação financeira em si, gerenciar parte da relação entre a loja e os consumidores,
e assumem a responsabilidade de proteção de dados pessoais dos compradores.
Quando se fala em contratar uma solução de pagamento on-line, existem dois modelos frequentemente mais indicados:
Intermediadoras: nesse modelo, o processo de pagamento é realizado em ambiente à parte da loja on-line ou plataforma, por
exemplo, em outro site ou app com a marca de um terceiro que fornece a solução de pagamento on-line. Dessa forma, o usuário sai
do ambiente da loja on-line. Em geral, ao adentrar o ambiente da solução de pagamento, o usuário efetua ou reativa o seu cadastro
no dite ou app de pagamento para, só então, finalizar a compra. É uma opção mais fácil e rápida de implantar, além do fato de que
shopping e lojas precisam se relacionar apenas com um fornecedor para todo o processo de venda. A partir do intermediador, os
principais meios de pagamento são oferecidos: cartão de crédito, boleto bancário, transferência — de forma integrada por API.
API é a sigla para Application Programing Interface – um conjunto de instruções e padrões de programação que constituem uma
interface de acesso a um site ou aplicativo. Processos de pagamento on-line via API são lineares, sequenciados e transparentes,
desde o acesso do cliente ao fechamento de pedido e pagamento (‘checkout'). Alguns exemplos desses intermediadores:
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Transparente ou “White Label”: nesse modelo, toda transação ocorre dentro da própria plataforma, sem que o usuário perceba
que existe a intervenção de uma outra empresa no processo. Esse sistema, porém, requer a contratação de terceiros, como
de fornecedores de gateway, antifraude, certificado digital, operadoras de cartões de crédito, além de ser necessário ter uma
plataforma que possibilite a integração desses sistemas e usar o protocolo https para navegação segura.
Atualmente, lojas on-line e plataformas de marketplace combinam os modelos, de modo a oferecer comodidade para o usuário e
consumidor. A escolha pelo método de pagamento on-line não afasta, contudo, obrigações do marketplace de oferecer ambiente
seguro para transmissão de dados de usuários e de ter suas práticas e procedimentos em conformidade com a LGPD.

COMPRA EFETUADA COM SUCESSO!
Os detalhes da compra serão
enviados para o e-mail de cadastro.
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Como se dá o acesso às mercadorias adquiridas através da plataforma?
As operações gerais de logística envolvendo remessa ou coleta de produtos físicos adquiridos nas plataformas, sites e apps, são
estruturadas em distintas modalidades, tais como centros de abastecimento e transporte de mercadorias; ‘Drive thru’; retirada
na loja física.
A vantagem de modelos atuais de logística inteligente e ‘clique e coleta’ tem sido a de reduzir tempo de espera para
recebimento das mercadorias, além de centralizar a retirada, pelos compradores, em pontos de coleta específicos ou unidades de
microabastecimento localizados em shoppings próximos às suas residências.
A coleta do produto é feita mediante apresentação de código de confirmação da compra on-line, aproximação de smartphones
ou do cartão de crédito utilizado na compra do produto, e também através de leitura de QR code.

Quais outras vantagens das operações de logística inteligente para shoppings?
• Reduzem o contato físico com entregadores e consumidores, respeitando regras de distanciamento social, como as impostas
no enfretamento da pandemia da Covid-19;
• Combinação entre negócios do e-commerce e de microabastecimento;
• Unidades de coleta inteligente e microabstecimento nos shoppings podem ser ampliadas com espaços físicos e instalações
ociosas.
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Escolha de lojistas e marcas a serem compostas no Marketplace
Por não contar com limite de espaço físico, o marketplace digital oferece a possibilidade de reunir vasto conjunto de lojistas e
parceiros comerciais e suas respectivas marcas de produtos e serviços.
Um shopping center atuando por seus estabelecimentos físicos e uma plataforma digital, por exemplo, tem a liberdade de
combinar os modelos de relacionamento comercial. Esses modelos permitem combinar padrões de concorrência no segmento
de comércio eletrônico e a formação do ‘tenant mix’ orientado pelos perfis do consumidor digital e experiências personalizadas.
Alguns elementos são relevantes tanto para contratos vigentes como contratos futuros com lojistas:
• Condições de ingresso, participação e permanência do lojista na plataforma;
• Direitos e obrigações do lojista relacionados ao uso e funcionalidades da plataforma;
• Limitações a responsabilidades por hospedagem de conteúdo enviado ou gerado por lojistas e transações com consumidores
on-line;
• Regras específicas sobre proteção de propriedade intelectual, como marcas, direitos de autor, programs de computador,
informações confidenciais e segredos empresariais;
• Obrigações relativas à proteção de dados pessoais.

Ver também
Perguntas & Respostass
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Preocupações quanto à segurança e privacidade on-line
Transações no ambiente de internet trazem preocupações para lojas e consumidores on-line, de modo que os modelos de negócios
devem estar alinhados com práticas de conformidade legal, elaboração e revisão consistente de seus termos de uso e políticas de
privacidade, bem como o cuidado de não violar regras de uso de sites e aplicativos com os quais o marketplace esteja associado.
Nas tendências atuais de e-commerce, plataformas e lojas on-line utilizam tecnologias avançadas para seleção, coleta e tratamento
de dados de usuários, clientes e consumidores, e que são gerados pelas próprias empresas, por parceiros ou por fontes
independentes.
Muitas dessas tecnologias são baseadas em:
Inteligência Artificial (IA): sistemas autônomos e inteligentes capazes de reproduzir inteligência humana e processos
de analítica de dados, de modo a aperfeiçoar as tarefas.

Aprendizado de máquina – Machine Learning (ML): método de análise de dados que serve para automatizar a
construção de modelos analíticos de dados por detrás da Inteligência Artificial; esses sistemas podem aprender com
dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana.

Ciência de Dados: área de conhecimento interdisciplinar que permite definir, analisar e extrair valor de enormes
quantidades de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados e não-estruturados; ela busca gerar
conhecimento sobre dados, detecção de padrões e/ou obtenção de variáveis para possíveis tomadas de decisão.
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Dados de clientes e consumidores on-line podem ser, assim, obtidos e ou gerados a partir de seus padrões de consumo online, analítica de dados de mercado; dados de transações on-line; dados geográficos, dados baseados em GPS e tecnologias
de geolocalização; conhecimento histórico e de base de dados; dados comportamentais sobre padrões de busca na internet e
interação em mídias sociais.
A interação direta entre lojas on-line e markeplace com consumidores e usuários de internet exige cuidados particularmente
relevantes quanto aos meios, segurança e proteção de dados, como por exemplo:
• Uso de formulários de cadastro on-line seguros, amigáveis aos usuários e tecnicamente compatíveis com os padrões
internacionais e de boas práticas;
• E-mails, redes sociais, aplicativos de mensagens, serviços de armazenamento em nuvem;
• Tecnologias de geoposicionamento ou geolocalização dos usuários a partir de seus sites e aplicativos;
• Cookies (cookies comportamentais, analíticos e de rastreamento);
• Canais de comunicação para trocas de mensagens e atendimento, incluindo assistentes virtuais e ‘chatbots’;
• Conformidade legal de serviços de terceiros para armazenamento de dados, gestão de base de clientes e financeira.
O design, uso e operação de sites e aplicativos para as vendas on-line devem estar associados às melhores práticas:
1. Implementação de políticas robustas em termos de uso, políticas de privacidade e cookies;
2. Atualização de contratos-padrão de usuário, contratos operacionais com terceiros e prestadores de serviços para a loja on-line/
plataformas;
3. Transparência nas ações de coleta e tratamento de dados de clientes, consumidores;
4.
legal dos mecanismos de opt-in, termos e condições, e termos de uso para download/compra de aplicativos
30Conformidade
desenvolvidos para o marketplace.
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3.

MARCO LEGAL DIGITAL
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O Marketplace e Questões Legais relevantes
A integração das atividades do varejo com o marketplace exige amplo conhecimento sobre o Marco Legal Digital brasileiro.
Aperfeiçoado nos últimos anos, particularmente com a entrada em vigor de leis e regulamentos específicos, ele compreende
normas e instituições relacionadas ao comércio eletrônico, proteção do consumidor on-line, usos da internet e responsabilidade
de provedores de serviços na internet, segurança da informação e dispositivos informáticos, além da proteção de dados pessoais.
A recente pandemia da Covid-19 levou agentes relevantes na indústria do varejo e setor de shopping centers a revisar práticas
comerciais existentes, desde regimes de locações de espaços comerciais, adaptação dos modelos de venda on-line em seus sites,
aplicativos ou integrados com plataformas de marketplace, e sequenciar programas de treinamento e conformidade ao Marco
Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados.
É importante, assim, que, o setor de shopping centers conheça os instrumentos, as normas gerais, o funcionamento das plataformas,
a estrutura dos negócios on-line, além de seus aspectos tributários, as relações jurídicas do comércio eletrônico e proteção de
dados de compradores e consumidores em vendas on-line e no marketplace.
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Leis e regulamentos importantes para e-commerce e marketplace
“Quais são as principais leis e regulamentos aplicáveis ao comércio eletrônico e plataformas de marketplace e que são também
relevantes para práticas digitais dos shopping centers e suas lojistas?”
No Brasil, negócios e transações envolvendo compras on-line são regulados por série de leis e decretos, sendo as mais importantes
o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), Código Civil (Lei n. 10.406/2002) e o Decreto de Comércio Eletrônico
(Decreto 7962/13). Da mesma forma, as atividades de shoppings e lojistas nessas transações envolvem aspectos relacionados
ao uso da internet, responsabilidade de plataformas, direitos de usuários e proteção de dados, e que se encontram reguladas
pelo marco legal digital. Nesse sentido, destacam-se instrumentos como o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), seu Decreto
regulamentador (Decreto 8.771/16) e a recente Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/18).
Mais recentemente, o Brasil adotou o Regulamento do Mercosul GCM n.º 37/19, que prevê a obrigação de todos os Estados
Membros de garantir padrões mínimos de proteção ao consumidor nas transações realizadas por plataformas digitais ou meios
eletrônicos entre fornecedores/vendedores e consumidores localizados nos Estados do Mercosul2 . Documentos digitais também
são regulados pelo Decreto nº 10.278, de 18 de março de 20203 e fazem parte das rotinas administrativas e negociais do comércio
digital na atualidade.
Há outras leis também relevantes para certas relações travadas no marketplace, como proteção às relações comerciais,
concorrenciais e de publicidade, assim como para resolução de disputas envolvendo shoppings, empresas, concorrentes e
consumidores/clientes:
• Lei 5.768/71 (Lei Brasileira de Promoções) e Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (em especial seu Anexo F);
• Lei 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (especialmente regras que se aplicam para publicidade e consumo infantojuvenil);
• Lei nº 12.529/2011 - Lei brasileira de defesa da concorrência (Lei CADE);
• Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil Brasileiro), Lei 9307/96 (Lei de Arbitragem) e Lei 13140/15 (Lei de Mediação Brasileira)
- regras processuais (para questões de solução de litígios a serem solucionados por via judicial ou extrajudicial).
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Por fim, com objetivo de consolidar informações gerais do Marco Digital brasileiro para shopping centers, destacamos alguns
aspectos do Marco Civil da Internet e da LGPD aplicados às transações do marketplace.
Leis e regulamentos relevantes para comércio digital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Constituição da República Federativa do Brasil;
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90);
Código Civil (Lei 10.406/02);
Decreto nº 7.962/2013 (E-commerce);
Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência/Lei do Imposto na Nota);
Mercosul/ Decreto 10.271, de 6 de março de 2020 (Proteção de consumidores on-line no Mercosul);
Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020 - Efeitos dos documentos digitais;
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) e Decreto regulamentador (Decreto 8.771/16);
Lei 5.768/71 (Lei Brasileira de Promoções) e Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (em especial
seu Anexo F);
Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente regras que se aplicam para publicidade e
consumo infanto-juvenil);
Lei 13105/15 (Código de Processo Civil Brasileiro), Lei 9307/96 (Lei de Arbitragem) e Lei 13140/15 (Lei de Mediação
Brasileira) - regras processuais (para questões de solução de litígios a serem solucionados por via judicial ou
extrajudicial, incluindo solução de disputas on-line – ‘ODRs’);
Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/11);
Lei do Sigilo Bancário (Lei Complementar 105/01);
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/18).
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Marco Civil da Internet e sua aplicação ao Marketplace
A primeira lei especial promulgada sobre o uso da Internet no Brasil foi a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, também conhecida
como o Marco Civil da Internet. Ela visa estabelecer os direitos e deveres dos usuários da Internet em território nacional, assim
como as responsabilidades de empresas provedoras de serviços de internet e as sanções aplicáveis.
Alguns princípios são relevantes no regime legal do Marco Civil para assegurar o equilíbrio entre direitos e obrigações relacionados
ao uso da internet:

Garantias de proteção de direitos fundamentais on-line dos usuários, como liberdade de expressão, direitos de
informação e acesso à informação, proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais;

Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades econômicas;

Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet;

Inviolabilidade das comunicações privadas, que somente podem ser acessadas mediante ordem judicial.
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O Marco Civil da Internet tem efeito direto sobre as plataformas de marketplace. Vejamos alguns exemplos de direitos, obrigações
e responsabilidades:

Todas as plataformas devem fornecer aos seus usuários os “Termos de Uso”, os quais devem ser apresentados de
forma transparente, acessível e legível;

A plataforma pode elaborar suas próprias políticas para gerenciar os anúncios e conteúdos disponíveis, desde que a
aplicação das políticas não conflite com direitos e garantias de usuários previstas na Lei;

A comunicação das plataformas via e-mail ou outro meio deve ser previamente autorizada pelo usuário;

A plataforma deve obedecer eventuais ordens judiciais de retirada de conteúdo considerado infrativo ou ilegal, sob
pena de a empresa passar a ser civilmente responsável por aquele conteúdo gerado por terceiros. Neste caso, a
plataforma somente será responsabilizada se for notificada e deixar de retirar o conteúdo on-line;

A plataforma deve sempre garantir sigilo de dados de registro de acesso dos usuários ao site ou aplicativo e das
comunicações privadas/mensagens, que somente poderão ser acessadas mediante requisição judicial.
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Por fim, vale ressaltar que o Marco Civil da Internet prevê a aplicação de multa de até de 10% do faturamento da empresa, bem
como a suspensão de suas atividades, no caso de desrespeito ao sigilo e à proteção dos dados pessoais dos usuários. Isso vale
inclusive para empresas estrangeiras atuantes no Brasil.
Questões de atenção e recomendações práticas
• Revise os termos de uso e políticas de privacidade e cookies sempre que a empresa adote novas versões do site e app
(atualizações);
• Inclua regras claras e específicas sobre campanhas promocionais e sorteios realizados pelo shopping, diferenciando o que seja
aplicável para compras físicas e as compras on-line para não incorrer em práticas discriminatórias;
• Respeite políticas de plataformas de outras empresas utilizadas para ações comerciais on-line dos shoppings, como em redes de
relacionamento social (por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram), comunicação por ferramentas de mensagens (WhatsApp,
Telegram), interação com provedores de conteúdo de internet (por exemplo, Vimeo, YouTube), ferramentas de busca (Google,
Duckduck);
• Desenvolva e adote medidas e estratégias de defesa digital das plataformas para proteção da reputação comercial, direitos de
propriedade intelectual, campanhas publicitárias.
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4.

38

LGPD APLICADA
AO MARKETPLACE
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A Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) é a principal lei brasileira a regular os
direitos de titulares relativos à proteção de seus dados pessoais. A LGPD estabelece também obrigações
e responsabilidades de pessoas físicas, empresas e entes da Administração pública como agentes de
tratamento, podendo ser controladores ou operadores desses dados.

O controlador é quem toma decisões sobre o tratamento de dados, como escolher a finalidade, como o tratamento será feito etc.
O operador é quem realiza os tratamentos de dados em nome e sob as instruções do controlador.
Portanto, as empresas, enquanto shopping centers ou plataformas, poderão atuar como controlador ou operador de dados
pessoais, a depender da dinâmica e do fluxo de dados. Um mesmo shopping center ou plataforma pode ter ambos os papéis,
conforme as suas interações com os titulares de dados.
Os agentes de tratamento devem indicar um encarregado, também chamado de DPO, que será responsável pela comunicação do
agente de tratamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os titulares de dados e seus funcionários. Os dados de
contato do titular devem ser disponibilizados aos titulares, de preferência no site.
A LGPD alcança todo tipo de operação ou negócio que envolva tratamento de dados pessoais, independentemente do ambiente
– seja ele físico ou digital.
É fundamental que o setor de shopping centers conheça os aspectos centrais da LGPD aplicados a vendas on-line e à própria vida
digital das empresas.
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Dados pessoais e operações de tratamento: De acordo com a LGPD, são considerados dados pessoais as informações que
identificam diretamente ou possam identificar uma pessoa natural. É importante considerar que mesmo informações que a
princípio não identifiquem uma pessoa, podem ser dados pessoais se associadas a outras informações que permitam a
identificação. São exemplos: nome, e-mail, telefone, endereços, RG, CPF, histórico de compras etc. A LGPD enquadra no conceito
de tratamento de dados qualquer ato ou atividade envolvendo esses dados, como por exemplo a coleta, o armazenamento, a
análise, compartilhamento, transmissão e o descarte, entre outros.
Dados pessoais sensíveis e dados de crianças e adolescentes: A LGPD estabelece um maior nível de proteção para dados pessoais
sensíveis (dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico) e dados pessoais
de crianças e adolescentes. De tal forma que dados pessoais de crianças só podem ser tratados com o consentimento do pai,
mãe ou representante legal, salvo quando a coleta for necessária para o contato com o responsável (nesse caso, uma única vez,
sem armazenamento do dado), ou para a proteção da criança ou adolescente. Cumpre observar que em nenhum caso os dados
pessoais de crianças e adolescentes poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento parental.
Dados biométricos: desde impressões digitais até reconhecimento facial – são dados pessoais sensíveis. Por isso, o tratamento
destes dados deve ser considerado com maior cautela e atenção aos direitos e liberdades individuais dos titulares de dados. É
recomendável a elaboração de um relatório de impacto para todos os tratamentos de dados que envolvam dados biométricos.
Direitos dos titulares: A LGPD assegura uma série de direitos aos titulares dos dados, que podem ser demandados junto aos
agentes de tratamento (no caso, shoppings, lojas, plataformas) ou diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”): a confirmação da existência do tratamento de dados; o acesso a seus dados pessoais; a correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a LGPD; a portabilidade de seus dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço4 ; a eliminação
de dados tratados com o seu consentimento; e a revogação de seu consentimento.
Sobre a revogação do consentimento, é importante considerar que, mediante solicitação do titular de dados para revogação do
consentimento, é necessário interromper o tratamento de dados e eliminar todos os dados pessoais do titular solicitante para os
quais o controlador não tenha uma base legal para retenção que se sobreponha à solicitação, como uma obrigação legal.
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Princípios que devem orientar os tratamentos de dados pessoais: Todos os tratamentos de dados pessoais devem respeitar os
princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança,
da prevenção, da não-discriminação e da responsabilização e prestação de contas, previstos na LGPD. Destacam-se os princípios:
• Da finalidade, significando que todo tratamento de dados deve ser orientado pela finalidade que se deseja atingir, para qual
deve ser indicada uma única base legal, a mais adequada;
• Da adequação, sob o qual os meios empregados para tratar estes dados devem ser adequados à finalidade, sem submeter os
dados a procedimentos e tecnologias não justificados;
• Da necessidade, segundo o qual apenas os dados necessários para atingir a finalidade devem ser tratados, nenhum a mais;
• Da transparência, significando que os agentes de tratamento devem informar ao titular como seus dados pessoais são tratados,
para quais finalidades, se há outras partes envolvidas no tratamento, etc.; e
• Da responsabilização e prestação de contas, que estabelece que os agentes de tratamento devem criar e manter registros de
que suas práticas estão em conformidade com a LGPD.
O compartilhamento de dados pessoais deve ser sempre abordado à luz dos princípios da LGPD, mas com ênfase à necessidade
de transparência com o titular de dados sobre a finalidade e o tratamento que será feito dos dados pessoais.
Bases legais para tratamento5: O tratamento de dados somente é permitido se estiver justificado por alguma das hipóteses legais
de tratamento dos artigos 7º ou 11 da LGPD. Destas, as seguintes são relevantes para os shopping centers:
•
•
•
•
•
•

Consentimento do titular;
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
Quando necessário para o cumprimento de contrato de que seja parte o titular ou procedimentos preliminares a esse contrato;
Exercício regular de direito em processo administrativo, arbitral ou judicial;
Para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros;
Para a proteção de crédito.

O consentimento do titular deve se referir a finalidades determinadas e sempre ser obtido de forma livre, informada e expressa.
Destaca-se que a base legal “cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, que também é aplicável às
obrigações trabalhistas.
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Destaca-se que a base legal “cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, que também é aplicável às
obrigações trabalhistas.
’Privacy by Design’: todas e quaisquer etapas do processo de desenvolvimento de produtos ou serviços por uma empresa, sendo
a controladora de dados, devem ter a privacidade e a proteção dos dados do titular em primeiro lugar. Isso significa que o conceito
de privacidade deve estar totalmente incluído nesse projeto, e não se aplica às iniciativas nas quais a privacidade é discutida
somente na fase final.
Para qualquer ato relacionado à coleta de dados, é importante garantir o consentimento do usuário. Isso ocorre, por exemplo,
mediante cookies ou formulários, os quais devem ser claros e detalhados quanto à finalidade do tratamento.
Marketplaces recolhem informações de seus usuários (informações relativas a cadastro, como login e senha, às transações por
eles realizadas, além de dados de dispositivos móveis, preferências, hábitos de consumo) para a entrega de seus produtos ou
serviços. Essas informações também servem para muitas outras atividades comerciais, como ações de marketing e envio de
conteúdo personalizado, como por exemplo, “publicidade direcionada”.

1
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O consentimento do titular não é a única e nem a mais
relevante base legal para a coleta e tratamento de dados,
pois não existe hierarquia entre as bases legais.
Assim como o Regulamento Europeu de Proteção de Dados (GDPR), a LGPD adota também outros princípios para embasar
legalmente as operações de tratamento de dados, como por exemplo o ‘legítimo interesse’. Essa hipótese, contudo, deve considerar
situações concretas, como por exemplo, a promoção de atividades comerciais da empresa por um meio específico, além dos
direitos e liberdades individuais do titular de dados que podem ser afetados pelo tratamento e legítima expectativa do titular dos
dados sobre o tratamento que o controlador realizará, devendo existir proporcionalidade entre ambos.
O marketplace, como controlador, é responsável por garantir que todos os seus fornecedores também cumpram as exigências da
LGPD, podendo haver responsabilização solidária do marketplace por práticas irregulares de operadores em relação aos dados
de que o marketplace é controlador. Os vendedores, lojistas ou fornecedores no marketplace não são obrigados a solicitar o
consentimento ao comprador ou consumidor final para coleta de dados, uma vez que esse consentimento é obtido pela própria
plataforma, em linha com os termos de uso e política de privacidade.
A “publicidade direcionada” pode ser uma prática legal e conformidade com a LGPD, desde que considere os princípios da LGPD
mencionados anteriormente e seja justificada por uma das bases legais estabelecidas no artigo 7º da LGPD. Nesse caso, porém,
como existe a possibilidade de que diversas empresas diferentes tenham acesso a dados de um mesmo usuário, é importante
que as plataformas que fazem publicidade direcionada tenham o cuidado em informar os usuários sobre o funcionamento dessa
cadeia, além de analisar os procedimentos para determinar como os dados podem ser melhor protegidos em cada etapa, utilizando
práticas como a anonimização ou a pseudonimização de dados, a restrição do acesso aos dados, dentre outras.
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Aspectos de Atenção e Recomendações práticas à luz da LGPD
• Soluções de analítica de dados, incluindo testagem e medição de dados de consumidores/clientes por meio de cookies devem
ser utilizadas respeitando as regras da LGPD
• Integração com soluções de pagamento on-line (ou da própria plataforma ou de terceiros) não afasta a obrigação das empresas
previstas na LGPD quanto à transmissão de dados de usuários do marketplace.
• Shoppings devem considerar o ‘Privacy by Design’ em seus processos internos, desde desenvolvimento e uso de softwares e
modelos de negócios; práticas de departamentos de TI, compliance, legal e planejamento estratégico devem estar alinhados
com a cultura de privacidade, e não como algo à parte.
• A LGPD não veda ações de marketing digital pelos shoppings a partir de dados tratados de clientes e usuários de suas plataformas.
• Aquisição de dados por fontes terceiras e desconhecidas, como mailings, é ilegal e continua ilegal com a entrada em vigor da
LGPD. A aquisição de bases de dados deve ser analisada de forma cuidadosa, considerando se os titulares de dados foram
informados sobre a possibilidade de venda da base e se os dados foram obtidos de forma legítima. A elaboração de um
relatório de impacto é recomendada sempre que se considerar adquirir uma base de dados.
• Lojas on-line e plataformas de marketplace devem cuidar para que suas políticas de privacidade informem detalhadamente
como os dados pessoais de titulares serão usados ou compartilhados com outra empresa.
• Caso algum usuário peça a exclusão dos dados pessoais, as empresas são obrigadas a fazê-la sempre que os dados não forem
necessários para cumprir com alguma obrigação legal, se estiverem envolvidos em um processo judicial, administrativo ou
arbitral, ou se alguma outra base legal justificar a retenção. No entanto, mediante a solicitação do titular, todos os tratamentos
de dados baseados em consentimento devem ser interrompidos e os dados pessoais eliminados.
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5.

SOLUÇÃO DE
DISPUTAS ON-LINE
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Solução Extrajudicial de disputas on-line e Marketplace
O Marco Civil da Internet incentivou a cultura da resolução extrajudicial dos conflitos entre os usuários e as plataformas. Através
da própria plataforma, os usuários podem, muitas vezes, de forma autônoma, solucionar eventuais problemas sem a necessidade
de acionar a Justiça, o que se mostrou mais ágil, efetivo e vantajoso para ambas as partes.
Mediação on-line: O Marco Legal Digital brasileiro estimula a adoção de mecanismos extrajudiciais de resolução de disputas online. A Lei de Mediação (Lei nº 13140/15) permite a mediação pela internet ou qualquer outro meio de comunicação a estabelecer
a solução de controvérsias on-line, desde que as partes concordem. Os artigos 21 a 23 da Lei de Mediação Brasileira estabelecem
o quadro jurídico da mediação. Dentre as plataformas de mediação on-line, destaca-se a MOL (mediacaonline.com), primeira
plataforma de mediação on-line do Brasil, fundada em 20156.

Plataformas de ODR e similares: recentemente têm sido adotadas por empresas que prestam serviços de ADR a fornecedores
e consumidores e algumas delas oferecem um canal interativo para solução amigável com base em contatos de fornecedores,
negociação e avaliação pós-venda por consumidores on-line (por exemplo, ReclameAqui). De acordo com o Decreto 10271/29,
os Estados Membros do MERCOSUL deverão prever a adoção de “mecanismos on-line ágeis, justos, transparentes, acessíveis e
de baixo custo para a solução de controvérsias on-line, para que os consumidores possam obter satisfação em suas reclamações”,
com especial consideração para a maioria consumidores vulneráveis (artigo 8º).7
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Consumidor.Gov: seguindo um dos princípios da “Política Nacional de Relações do Consumidor”, o Executivo instituiu a plataforma
“consumidor.gov.br” em 2014 (artigo 4º, § V, do Código de Defesa do Consumidor). Atualmente administrada pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública, a plataforma atua como um serviço gratuito com o objetivo de aproximar empresas / fornecedores e
consumidores, sem interferência de órgão governamental, pois foi originalmente projetada para estimular a resolução alternativa
de litígios. Em princípio, a participação das empresas é facultativa e depende de um acordo celebrado com a plataforma, pelo qual
as empresas se comprometem a receber, analisar e envidar todos os esforços possíveis para resolver a reclamação apresentada
pelo consumidor através da plataforma.
Em março de 2020, a SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública), emitiu a Portaria SENACON 15/20, ordenando que as empresas que atendam a determinados critérios se inscrevam
obrigatoriamente na plataforma consumidor.gov.br.
Já a característica inovadora da plataforma consumidor.gov.br brasileira conta com um banco de dados aberto que serve como
fonte de indicadores de boas práticas sobre agilidade nos índices de resolução de reclamações e no tempo decorrido para uma
resposta satisfatória / insatisfatória dos vendedores/fornecedores. Além disso, não impede as partes de buscarem uma entidade
alternativa de ADR e não há obrigação geral do vendedor de participar de ADR ou ODR.8

Você se manifesta

A empresa responde

Você avalia

Todos monitoram
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Algumas regras gerais para tributação e e-commerce
A carga tributária de quem realiza uma venda on-line não é diferente daquela de quem o faz por meio de uma loja física. Os
tributos variarão de acordo com o regime de tributação da empresa: se é optante do Simples Nacional, do Lucro Presumido, se é
tributada com base no Lucro Real, se faz parte do MEI – Microempreendedor Individual, e assim por diante.
Entre os tributos que têm de ser pagos, dependendo do tipo de empresa, estão os seguintes:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
Imposto sobre Serviços (ISS);
Programa de Integração Social (PIS);
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Já em uma transação de comércio eletrônico, o principal tributo que incide é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). O aumento das vendas a pessoas físicas realizadas por canais digitais nos últimos anos impulsionou a adoção e
promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 (EC nº 87/15). Ela alterou a sistemática de cobrança do ICMS nas operações de
vendas não presenciais e que destinam bens e serviços a consumidores finais, não contribuintes do imposto, localizados em outro
estado.
A partir de 1º de janeiro de 2016, foi adotada a partilha do ICMS entre o estado de origem (que vende) e o de destino (onde está
o comprador/ destinatário), com base no mecanismo de alíquota interestadual. No entanto, desde 2019, essa partilha já não é
mais utilizada, de modo que a diferença de alíquotas cabe integralmente ao estado de destino.
Vale lembrar que há ainda tributos aos quais as empresas devem estar atentas e que variam de acordo com cada localidade, caso
do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), que deve ser recolhido em guia definida pela legislação do estado de destino.
Neste caso, a empresa de e-commerce deverá verificar se, na unidade federativa de destino, há a incidência de adicional, de até
2%, relativo ao FECP.
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Produtos importados com similar nacional
De acordo com a resolução do Senado Federal nº 13/2012, há a alíquota de 4% aplicável sobre operações interestaduais que envolvam
produtos importados com similar nacional.
Para efeito do cálculo do imposto correspondente ao Diferencial de Alíquota (Difal), a alíquota interestadual a ser utilizada será aquela fixada
pelo Senado Federal (4%, 7% ou 12%).
Exemplos de cálculo do ICMS no e-commerce
Todos os exemplos tomam por base a venda realizada por empresa baseada em São Paulo a não contribuinte do ICMS, baseada no RJ.
Vale mencionar que até 2016, as empresas optantes pelo Simples Nacional estavam obrigadas a fazerem o recolhimento do Difal. No
entanto, a Liminar 5464 na ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, determinou a exclusão do Diferencial de Alíquota do ICMS nesse
regime tributário.
CASO 1: VENDA DE PRODUTO NACIONAL E PRODUTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Empresa de lucro real/presumido
Alíquota interestadual: 12% - Alíquota interna (RJ): 19%
Valor da Venda: R$ 1.000 - Data da Venda: 10/01/2020
ICMS da operação ( devido ao Estado de origem na apuração do mês): R$ 1.000*12% = R$120
ICMS diferencial (devido ao Estado de destino): R$ 1.000*7% (19%-12% = 7%) =R$ 70,00
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CASO 2: PRODUTO IMPORTADO (COM SIMILAR NACIONAL)
Empresa de lucro real/presumido
Alíquota interestadual: 4% - Alíquota interna (RJ): 19%
Valor da Venda: R$ 1.000 - Data da Venda: 10/01/2020
ICMS da operação ( devido ao Estado de origem na apuração do mês): R$ 1.000*4% = R$40
ICMS diferencial (devido ao Estado de destino): R$ 1.000*7% (19%-12% = 7%) =R$ 70,00
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Marketplace e Aspectos Tributários
Como se trata de uma intermediação de negócio entre as partes, em regra, o CNAE utilizado para atividade de Marketplace é o
7490-1/04 (“Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”).
No momento da venda de um produto através das plataformas de Marketplace, na maioria dos casos, o responsável pela cobrança
é o próprio Marketplace, que deverá repassar o valor ao vendedor no prazo acordado entre as partes.
Cumpre destacar que, ao colocar no carrinho produtos de diversos fornecedores, a própria plataforma realiza a divisão entre
a taxa de comissionamento do Marketplace e o valor de direito de cada loja. Dessa forma, após a comprovação de entrega do
produto ao consumidor, o repasse do montante correspondente ao valor do produto é efetuado pelo Marketplace ao lojista. Esse
sistema é conhecido como split de pagamento.
Nesses casos, o Marketplace deverá emitir uma Nota Fiscal com o valor da comissão pela intermediação dos serviços contra o
vendedor, repassando a ele a diferença da venda e de sua comissão para que tribute conforme seu regime de tributação. Ou seja,
os valores que superam esse comissionamento são receitas de terceiros (vendedores), devendo a eles serem repassados para
que as tributem devidamente. O Marketplace não tem obrigação de gerenciar procedimentos tributários para o vendedor, pois
apenas realiza mero repasse de receitas.
Assim, em princípio, o repasse dos valores não pode ser considerado como receita para fins tributários, por configurar receitas
de terceiros, que serão por ele tributadas. É importante que o Marketplace não atue em nome próprio, e sim demonstrando os
fornecedores dos produtos e serviços.
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É necessária a inclusão de algum CNAE específico para a administração de marketplace ou repasse dos
valores aos lojistas?
Não é necessário CNAE específico para administração de marketplace pelo shopping ou repasse de valores a lojistas. Por
se tratar de intermediação de negócio entre as partes, o CNAE utilizado para atividade de Marketplace é o 7490-1/04
(“Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”).

Seria ideal a elaboração de um contrato novo com o lojista para o início de um e-commerce
(independentemente da plataforma)?
É possível apenas aditar o contrato com o lojista que já esteja em vigor, para alterar as cláusulas que seriam impactadas
pelo início de um e-commerce, tais como a cláusula referente à base de cálculo do aluguel, dentre outras, ainda que tais
alterações impliquem na reformulação do contrato como um todo. De todo modo, não há a necessidade de elaborar um
novo contrato, mantendo-se o contrato vigente, com as alterações e inclusões por meio de aditivo.

Como se dará a escolha pelas marcas a serem compostas no marketplace? Os critérios serão definidos
pelo shopping? ou todos que possuam loja física terão o direito de participar?
Ao implementar e operar uma plataforma de marketplace, o shopping tem a escolha de organizar o conjunto de lojistas,
prestadores de serviços e demais parceiros para integrá-la. Não havendo estipulação prévia e expressa à implementação
do marketplace entre shopping e lojista (por exemplo, alguma previsão contratual em contrato de locação de espaços
comerciais e demais contratos operacionais do shopping center), não há. Em princípio, direito adquirido, pelo lojista, de
participação no marketplace. Contudo, pode haver discussões sobre condutas discriminatórias e recusa de contratar, que
podem ser também relevantes do ponto de vista concorrencial aplicado a plataformas. Nesses casos, shopping centers
devem adotar seus respectivos planos de operações comerciais e compliance concorrencial para minimizar riscos de
responsabilidade e violações a normas vigentes em matéria de práticas comerciais e concorrência.
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Quem é responsável pelo operacional, logística e entrega dos produtos comprados pela plataforma de
e-commerce/marketplace do shopping? Em caso de ser o shopping, como será feita a cobrança aos
lojistas?
Obrigações e responsabilidades em operações de venda on-line, logística e entrega (delivery) de produtos adquiridos
pelo marketplace estão previstas na legislação aplicável e contratos entre as partes (no caso, entre o shopping center e
o lojista). Se o shopping center, ao acumular a função de plataforma de comércio eletrônico, passar a atuar em todas as
frentes, de operar a plataforma, de coordenar a logística e a entrega dos produtos, deverá observar especificamente as
normas aplicáveis ao comércio eletrônico e proteção do consumidor on-line (por exemplo, a compra direta é feita entre o
consumidor e o shopping, como partes), além de responsabilidade da empresa por danos decorrentes do transporte ou
entrega das mercadorias. Nos casos em que a plataforma apenas servir de meio para as interações entre lojistas, parceiros
(com seus próprios negócios de e-commerce) e os consumidores, deve também observar regras relacionadas aos usos da
internet e direitos de clientes como usuários de internet, como no Marco Civil (Lei 12.965/2013) e de proteção de dados
(LGPD). Nesses casos, porém, a compra será concretizada entre o consumidor e o lojista, mantendo-se a dinâmica já
existente em relação às aquisições feitas em loja física.

A plataforma reunirá todos os shoppings do administrador?
Trata-se de uma escolha sobre o modelo de negócio de plataforma a ser adotado pelo shopping, como por desenvolvedor
próprio do site e aplicações de internet ou por terceiros, como a contratação de serviços e soluções digitais, como por ‘SaaS’
(software as service ou software como serviço). Nesse caso, o fornecedor de soluções para e-commerce se obriga por toda
a estrutura necessária à disponibilidade do sistema (por exemplo, servidores, conectividade, cuidados com segurança de
TI). Sistemas de software e soluções digitais para marketplace são acessíveis a partir de vários dispositivos físicos e móveis,
por meio de interface cliente em uma rede de modelo cliente-servidor como um navegador Web, aplicativo disponível em
lojas de aplicativos (Apple Store e Android/Play Store etc).
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Quem é responsável pela cobrança dos produtos comprados? Em caso de ser o shopping, como se dará o
repasse dos valores e a tributação? O repasse poderá ser considerado como receita, para fins tributários?
Quando venda de um produto por meio da plataforma de marketplace é concluída, em regra, o valor do produto não é enviado
diretamente ao vendedor. O responsável pela cobrança é o próprio marketplace. Ele deverá repassar o valor ao vendedor
no prazo ajustado entre as partes conforme contrato de operações e uso da plataforma. O chamado “split de pagamento”
é estruturado em dois passos: o marketplace, diante da conclusão da compra de produtos de vários fornecedores pelo
consumidor/usuário, realiza a divisão entre a taxa de comissionamento do Marketplace e o valor de direito e cada loja;
o segundo, após comprovada a entrega do produto ao consumidor, o Marketplace repassa o montante correspondente
ao valor do produto ao lojista. A nota fiscal emitida pelo marketplace conterá o valor da comissão pela intermediação
de serviços contra o vendedor, repassando-lhe a diferença entre valor da venda e da comissão. A responsabilidade dos
procedimentos de tributação fica com o vendedor, já que o marketplace apenas faz o repasse de receitas. Repasse dos
valores não podem, em regra, serem considerados receita para fins tributários.
(ver seção Tributação e Marketplace)
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2 - [Decreto Executivo nº 10.271, de 6 de março de 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20192022/2020/Decreto/D10271.htm>.
3 - Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº
12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados,
a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Disponível: <https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.278-de-18-de-marco-de-2020-248810105>.
4 - Apesar de previsto na LGPD, o exercício deste direito ainda será regulamentado pela ANPD.
5- Para determinar a base legal que justifica uma finalidade de tratamento de dados, busque sempre indicar uma situação concreta.
Por exemplo: um artigo de lei ou regulamento que estabeleça uma obrigação para o shopping.
6 - Através da plataforma da MOL, todo o procedimento é feito on-line, desde o envio do convite (via blockchain) até a assinatura
eletrônica do termo de acordo. Ademais, a MOL disponibiliza sua plataforma a todos os Tribunais de Justiça do Brasil, de maneira
gratuita. [Fonte: Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Disponível em: <https://ab2l.org.br/startup-juridica-lancaplataforma-de-resolucao-de-conflitos-aos-tjs-do-brasil/>.
7 - Em nível mundial, a maior plataforma on-line de resolução de conflitos é da empresa americana eBay. O sistema do eBay,
semelhante ao do Mercado Livre, consiste em conectar os compradores e vendedores para a solução extrajudicial dos conflitos.
A plataforma tem solucionado mais de 60 milhões de disputas por ano, com uma taxa de satisfação superior a 90%.
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O método de solução da plataforma do eBay é chamado “Staircase Approach” ou “método da escada”. Isso porque o programa
estabelece algumas prioridades que devem ser atendidas e somente quando frustrado o atendimento de uma prioridade, avançase para a tentativa de sucesso da resolução, com base na segunda prioridade eleita. Disponível em: <https://www.editorajc.com.
br/metodos-on-line-de-resolucao-de-litigios/#_ftn15>.
Outro exemplo sucesso de plataformas de ODR é o da Amazon. A ideia da empresa é colocar os compradores que utilizam o
“Amazon Payment” (sistema de pagamento da Amazon) em contato com o vendedor para encontrarem sozinhos a solução de
eventuais problemas. Caso as partes não resolvam a disputa, o “Buyer Dispute Program” da Amazon disponibiliza mecanismos
para lidar com a reclamação, incluindo a oferta de garantia da prórpia Amazon para o comprador. Disponível em: <https://pay.
amazon.com/help/201751580>.
8- Em uma pesquisa recente, a Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (ABL2) identificou a existência de mais 120 legaltechs
no Brasil, sendo que dessas, mais de 17 oferecem serviços de ODR.
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