
8 tendências do Marketing Digital. Por Alessandra 

Assumpção. 

As tendências deste novo ano passam pelas mudanças que vivemos e ainda estamos 

vivendo com o foco em novos hábitos dos consumidores, como também de 

processos em empresas. 

Para 2022, essa análise é atravessada pelas transformações trazidas pela Covid-19. 

Os anos de 2020 e 2021 mexeram com a vida de todo o mundo. A pandemia do novo 

coronavírus provocou dor e perdas, mas também transformou comportamentos, 

tecnologias e modos de trabalho que impactaram o Marketing Digital. 

Tendências para o Marketing Digital 

1. Valorização das experiências em tempo real 

Nesse contexto, um dos formatos do Marketing Digital que já era forte se popularizou: 

as lives (ou transmissões de eventos ao vivo). Quem não assistiu a um show, um jogo, 

uma aula, uma palestra ou uma entrevista ao vivo pela internet durante o ano 

passado? 

As lives se multiplicaram em todos os canais — no YouTube, no Facebook, no 

Instagram e em plataformas específicas, como o Zoom — e bateram recordes de 

visualizações. 

2. Uso do user generated content (UGC) nas estratégias 

User generated content (UGC) significa conteúdo gerado pelos usuários. No Marketing 

Digital, são as publicações dos usuários que podem ser aproveitadas nas suas 

estratégias. 

Embora não seja um conceito novo, o UGC tende a se fortalecer em 2021. Isso deve 

acontecer porque as marcas estão percebendo o poder de influência de usuários 

comuns, cujas experiências com a marca funcionam como prova social para outros 

consumidores.  

3. Aumento na criação de conteúdos interativos 

As marcas passaram a investir mais na interatividade para criar um envolvimento 

humano. Assim como as experiências em tempo real e o uso do UGC, que já citamos, 

os conteúdos interativos conectam marcas e consumidores.  

https://rockcontent.com/br/blog/live-streaming/


Mas a interatividade também é tendência porque as marcas precisam, cada vez mais, 

criar conteúdos que se destaquem em meio a uma infinidade de publicações na web. 

Quizzes, calculadoras, e-books, infográficos, questionários e vídeos interativos são 

alguns exemplos de conteúdos que despertam interesse e envolvem a atenção do 

usuário por um tempo. 

4. Crescimento do TikTok e Reels no Brasil 

Redes sociais vêm e vão. Mas essa parece que veio para ficar: o TikTok se consolidou 

no Brasil em 2020. Durante a quarentena, no primeiro trimestre do ano, foi o app mais 

baixado do mundo, com 2 bilhões de downloads. 

Portanto, o crescimento do TikTok é uma das principais tendências de Marketing 

Digital para ficar de olho em 2021. Desvendar o algoritmo do TikTok e entender como 

viralizar por lá é um dos desafios para este ano. 

5. Aumento no uso de assistentes por voz 

Os assistentes por voz estão chegando ao Brasil. Durante a pandemia, o uso de 

assistentes virtuais cresceu 47% entre os brasileiros. 

O Google Trends mostra que o interesse pela Alexa, da Amazon, aumentou 

consideravelmente no ano passado. 

6. Mais buscas sem cliques no Google 

O Google quer entregar cada vez mais respostas prontas na página de resultados das 

buscas (a SERP). O buscador entende que, se o usuário não precisa navegar nos sites 

para encontrar as respostas que deseja, sua experiência de busca é mais ágil e 

valiosa. 

Por isso, as buscas no Google estão eliminando a necessidade do clique. Recursos 

como os featured snippets (trechos em destaque), os rich snippets, o Google Meu 

Negócio e o mapa de conhecimento do Google (knowledge graph) são responsáveis 

por isso. Eles já trazem informações ou trechos de páginas que respondem o que o 

usuário buscou. 

7. Marcas mais humanas e comprometidas 

A pandemia do coronavírus também mexeu com as nossas emoções. Os sentimentos 

ficaram à flor da pele diante do cenário de perdas e incertezas, que escancarou a 

vulnerabilidade humana contra um vírus microscópico. 

https://sensortower.com/blog/tiktok-downloads-2-billion
https://olhardigital.com.br/2020/10/14/noticias/uso-de-assistentes-virtuais-no-brasil-cresce-47-durante-a-pandemia/
https://olhardigital.com.br/2020/10/14/noticias/uso-de-assistentes-virtuais-no-brasil-cresce-47-durante-a-pandemia/


As marcas também foram afetadas por esse cenário e perceberam a sua fragilidade 

diante das mudanças do mercado. 

Porém, aquelas marcas que souberam assumir sua condição humana e compreender 

seu papel num momento de dificuldade conseguiram se conectar com as pessoas. 

Elas se humanizaram e ganharam a identificação dos consumidores. 

8. Virada para o slow content 

Você já percebeu que, nos últimos anos, a internet foi inundada de conteúdos de 

marcas, não é? O fortalecimento do Marketing de Conteúdo levou as marcas a criarem 

volumes inacreditáveis de publicações. 

O problema é que muitas vezes o foco ficou no volume de produção, em detrimento 

da qualidade, apenas para agradar os algoritmos do Google e das redes sociais. 

Como resultado, temos hoje uma infinidade de conteúdos que não respondem às 

dúvidas dos usuários, trazem informações erradas e não agregam valor na jornada 

do consumidor. 

Por isso, muitas marcas e criadores de conteúdo estão se voltando para o slow 

contente (“conteúdo lento”). Se os últimos anos foram marcados pela produção 

desenfreada, agora é hora de desacelerar para focar na qualidade, e não na 

quantidade. 

Transformação digital 

Agora que você já sabe as tendências e está acompanhando comigo a transformação 

digital, é hora de pensar sobre cada uma delas e aplicar na sua empresa. É preciso 

planejamento para antecipar mudanças que estão por vir e criar conteúdos que levem 

a sua audiência para lugares que façam sentido para cada um dos que fazem parte 

dela. 

Se ficou com alguma dúvida, entre em contato: https://keepo.io/madameconteudo/  

 

https://keepo.io/madameconteudo/

