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As pessoas redescobriram formas de se comunicar à 
distância ( videochamadas nunca foram tão utilizadas! ), as 
marcas precisaram ampliar sua presença digital e adaptar os 
discursos, os artistas estão cada vez mais presentes via Lives e 
os criadores de conteúdo desempenham, agora, um novo 
papel no mercado.

Essas transformações irão impactar diretamente a forma de 
se fazer marketing daqui para frente. Estamos falando de 
mudanças permanentes na forma de se trabalhar, consumir e 
se relacionar. 

A mídia tradicional exerce o seu papel entregando notícias de 
forma massiva. Com isso, surge a necessidade de interagir 
com outros tipos de conteúdos. É exatamente aí que entram 
os influenciadores. As pessoas buscam neles outras fontes de 
informação, com uma comunicação mais leve, autêntica, 
descontraída, horizontal e humana. 

Um bom exemplo é a atitude da primeira-ministra da 
Finlândia, Sanna Marin, que ativou influenciadores para 
falar sobre  a pandemia por saber que teria maior adesão 
com essa estratégia do que apenas pela mídia tradicional. 

Mais do que nunca, as marcas devem buscar gerar valor 
para a sua comunidade para continuarem relevantes para 
seus consumidores e acompanharem as mudanças e um 
momento de disrupção na forma de se produzir e 
consumir conteúdo.

Desde o surgimento da Covid-19, o 
mundo enfrenta um grande desafio.
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Nesse report, apresentamos oportunidades para 
você nesse novo cenário. Com base em dados e uma 
série de pesquisas e estudos sobre o mercado de 
marketing de influência, identificamos as 
estratégias de comunicação mais eficazes para 
marcas e influenciadores. 

Vamos Juntos?

Isabela Ventura, CEO da Squid



Como o brasileiro está consumindo?

● O número de compras online aumentou no Brasil. 
● Aumento na procura de conteúdos voltados para bem-estar e 

saúde, educação, gastronomia, casa e construção e DIY.
● Marcas que investem em relacionamentos a longo prazo e 

estratégias D2C (direct to consumer) não sofrem tanto com as 
mudanças bruscas do mercado.

● No Brasil, houve o aumento de 76% nas curtidas diárias do 
Instagram e aumento de 22% nas impressões de campanhas 
publicitárias.

● Marcas estão optando por “feel good content”, para evitar parecer 
insensíveis ou oportunistas. Os influenciadores são grandes aliados 
nesta estratégia.

● Influenciadores estão ganhando mais atenção da audiência e são 
ótimos para produzir conteúdos educativos ou de entretenimento 
para o público

Fontes: Mind Miners, Business Insider, YouPix, Squid e G1 

Dados sobre as transformações no mercado:
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Pesquisa realizada pela Squid registrou 
um aumento de 24,2% no engajamento e 
27,3% de alcance efetivo no Stories do 
Instagram, entre os dias 15 e 21 de março.

Isso significa que os usuários estão 
aproveitando a quarentena para usar ainda 
mais as redes sociais. 

Nesse período, houve também um 
crescimento de 19,1% nas taxas de 
engajamento em posts e 13,6% em Stories. 

A vida é Real Time

Mais do que nunca, as redes sociais se 
tornaram um forte ponto de contato entre 
usuários e seus amigos e familiares. 

Muitos influenciadores estão 
aproveitando a oportunidade de 
compartilhar a rotina de uma forma 
diferente, responder dúvidas dos 
seguidores ou outras atividades para 
ajudar as pessoas que estão com 
dificuldade de lidar com o isolamento.
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“O uso do celular durante a quarentena 
aumentou cerca de 90%, segundo pesquisa 
realizada pela Squid em abril de 2020.”

Fonte: Squid
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Lives no Instagram: a oportunidade da vez!

Dentre as outras atividades realizadas nas 
redes sociais, o aumento no consumo de lives 
durante a quarentena também foi 
significativo. Em média, 50% dos 
respondentes da pesquisa da Squid 
disseram que estão acompanhando mais as 
lives do que antes. 

Isso reforça a efetividade dos criadores de 
conteúdo, especialmente neste momento. 
Além da rede de apoio, muitas pessoas 
buscam nas redes sociais uma maneira de se 
entreter e se informar neste período de 
afastamento social. 

“Em um momento em que 
o foco é a comunicação de 
valores e propósitos, o 
criador de conteúdo é um 
grande conector entre a 
marca e sua comunidade”,
Felipe Oliva, cofundador e CSO da 
Squid. 

5



Stories: Os stories são ótimas ferramentas para teaser e para citar produtos ou serviços, relacionados aos 
conteúdos postados nos feeds. Podem ser feitos pela própria marca ou por influenciador.  

● Vídeo no IGTV: esse é o formato ideal para criação de conteúdo perene em vídeo e ainda possibilita 
prévia no feed.

● Live com co-branding: pode ser uma live compartilhada com a marca ou com outro influenciador.

Como agir? Quando o assunto é conteúdo em tempo real, você precisa pensar 
em soluções que se adequem às necessidades do seu público e 
aos formatos que as pessoas estão consumindo. 
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LIVE COM CO-BRANDING
Pode ser uma live compartilhada com a marca ou com outro influenciador.

STORIES
Os stories são ótimas ferramentas para teaser e para citar produtos ou 
serviços, relacionados aos conteúdos postados nos feeds. Podem ser 
feitos pela própria marca ou por influenciador.  

VÍDEO IGTV
Esse é o formato ideal para criação de conteúdo perene em vídeo e ainda 
possibilita prévia no feed.



Todos os dias somos impactados por uma imensidão de notícias e 
informações. Na grande maioria dos casos, você pode encontrá-las nas redes 
sociais. O motivo? É lá que as pessoas estão mais presentes, seja para  buscar 
informações e notícias ou para consumir entretenimento.

Nesse sentido, as marcas devem buscar alternativas para manter, ampliar 
ou criar a sua presença digital, visto que esse é o meio mais indicado para 
fortalecer e desenvolver novas conexões com sua audiência.
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Redes sociais: mais fortes 
(e importantes) do que nunca!



 “As principais redes sociais usadas durante esse 
período são Instagram e Youtube com, 
respectivamente, 90% e 70% das respostas. 
Destaque para Tik Tok e Pinterest nas Gerações 
Alpha e Z, e Facebook para os Baby Boomers.”

Fonte: Squid
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Com conteúdos inspiracionais, o Instagram é 
o lugar certo para trabalhar com imagens 
lindas, vídeos incríveis (falamos do IGTV no 
tópico #1) e brincar com filtros (nos Stories e 
fora deles). No quesito agilidade e 
popularidade, o Twitter merece destaque. 
Seja para saber os principais assunto do 
mundo, comentar questões políticas, ou 
compartilhar memes. 

Em busca de entretenimento rápido? TikTok, 
rede social queridinha da Geração Z, 
ultrapassou as muralhas da China e 
conquistou o mundo todo. Com vídeos curtos, 
a maioria de dublagem ou desafios (danças, 
make, esportes), ele retém a atenção do 
público de maneira avassaladora. 

As queridinhas do momento: 
Instagram, TikTok, Twitter e Youtube 
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Não sabe como reproduzir a make da sua 
artista favorita? Joga no YouTube. Bater 
claras em neve? YouTube de novo. Quer rir 
um pouco? É só dar o play naquela seleção 
engraçada. A plataforma de vídeos já virou 
referência no quesito “How To” (Como 
fazer, em português) e atrai milhares de 
usuários no mundo. O YouTube também 
permite a criação de um conteúdo mais 
leve e fácil de consumir. 



CONTEÚDOS RELEVANTES E ÚTEIS 
PARA TODOS OS PÚBLICOS 
As pessoas, mais do que nunca, precisam de 
diversão, informação confiável e razões para 
sorrir. Pense em como, seguindo os 
propósitos da sua marca, você pode fazer a 
diferença na vida delas. 

Como agir? Tenha em mente que você deseja estreitar a relação com sua 
audiência, oferecer um conteúdo mais dinâmico, criar um diálogo 
autêntico e entender as necessidades deles. 

GERAÇÃO DE CONVERSA
Criar uma conexão mais próxima com o seu 
público, fazendo perguntas, enquetes ou 
convocando influenciadores, e gerar conversas 
que podem render bons insights de ações 
dentro e fora do ambiente online. 

USO DE HASHTAGS
Se apropriar de causas e hashtags, sempre 
com parcimônia, para criar conteúdos para a 
sua marca ou encontrar parceiros. 

TRENDING TOPICS
Analisar os assuntos mais comentados pelos 
usuários, os famosos Trending Topics (TT), 
ajuda a descobrir novos temas e abordagens 
para o seu perfil nas outras redes sociais. 

DESAFIOS NA REDE 
As pessoas estão passando mais tempo no 
celular e buscam, cada vez mais por 
entretenimento. Então, crie pequenos 
desafios de dublagem ou vídeo para elas 
reproduzirem em casa e desafiarem seus 
amigos e familiares à distância. 
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Independente do seu objetivo, uma 
colaboração tem como objetivo unir 
forças para conquistar resultados 
para os envolvidos. Aliar-se a outras 
marcas pode ser uma estratégia 
criativa para reduzir custos, engajar 
outros públicos (além do seu), 
conquistar novos clientes e viabilizar 
ações online. 

Collabs entre marcas
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Como agir? Fazer uma collab pode ser uma forma criativa, eficiente e precisa de 
alcançar novos públicos, consolidar marcas e aumentar a visibilidade. 
Com formatos diversos (vídeos, posts, produtos, Lives, músicas), ela pode 
oferecer ao seu público uma visão diferente sobre a sua marca. 

IDEAIS EM COMUM
Busque sempre por influenciadores, marcas ou artistas que tenham os mesmos ideais que a sua marca.

COCRIAÇÃO
Quanto mais pessoas participando da criação dos conteúdos/ produtos, melhor! Ao incluir o 
influenciador, o artista ou outra marca no processo de criação, é preciso dar liberdade para que eles 
criem com autenticidade. Além disso, é fundamental pensar em como será a experiência desse creator 
com a sua marca e como ela está inserida no conteúdo que ele produz em seu canal. 

FORMATOS DIVERSOS
Entenda o formato que mais faz sentido para o seu público e o seu parceiro de collab, pode ser vídeo, 
Live, post no feed, Podcast, Webinar. Essa é uma das melhores funcionalidades da internet, ela 
possibilita diversos formatos. Use a criatividade! 
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As restrições impulsionaram as empresas a anteciparem 
descontos, oferecer benefícios adicionais para seus clientes, 
investir em alternativas de logísticas e até doar produtos e 
recursos para a população.

Segundo o levantamento da Squid, as atividades online com 
maior adesão da audiência e , consequentemente, tempo 
médio gasto são: “passando mais tempo nas redes 
sociais”, “utilizando mais serviços de streaming de vídeos” 
e “passando mais tempo em serviços de mensagens”. 

Gerações X e Baby Boomers têm as menores porcentagens 
em praticamente todas as atividades online;

Vale ressaltar que ainda existem pessoas que preferem se 
desligar das redes sociais e curtir um tempo offline. Entre as 
principais atividades realizadas por eles, estão: “passando 
mais tempo com a família”, “assistindo mais TV (canais 
abertos e a cabo)” e “cozinhando mais”. Destaque para 
“lendo mais livros e ebooks”.

Descontos, benefícios e doações 
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GAMIFICAÇÃO
Nessa mecânica, os influenciadores participam de 
um jogo entre si, no qual cada  publicação (Feed e 
Stories) tem uma pontuação atribuída. Essa 
competição deve ter um prêmio para estimular as 
publicações e, cada conteúdo deve ter um call to 
action voltado para os cadastros no hotsite da 
campanha, download do app, free trial, etc. Tudo 
depende do objetivo da campanha.

    

Como agir? Entender como a sua marca pode se posicionar nesse cenário é a chave para 
descobrir se vale ou não apostar na estratégia. Se você se encaixa nesse 
perfil, esse momento é seu! 
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DESCONTO
Esse é uma ótima maneira de aumentar as 
vendas de um produto ou serviço, especialmente 
porque as pessoas estão com mais tempo para 
realizar novas atividades. Que tal oferecer um 
cupom de desconto para aquele livro ou curso 
online?

CURSOS GRÁTIS
Disponibilizar um curso gratuitamente é uma 
maneira de divulgar o seu produto e, 
consequentemente, aumentar a visibilidade da sua 
marca. Além de ser uma iniciativa bacana. 

LIVE COM AULAS OU SERVIÇOS
Esse é o momento de oferecer ao público um 
teaser (a famosa amostra grátis) do seu 
serviço ou produto.

DOAÇÕES
Existem muitas pessoas que estão em situação 
de vulnerabilidade ou sofrendo com escassez 
de material. Se faz sentido para a sua marca 
fazer uma doação, não perca a oportunidade de 
fazer o bem.



É preciso entender qual o papel da sua marca e como ela pode se 
posicionar durante a transformação. 

Seja colaborando com doações, produzindo conteúdo útil, 
pensando em novas abordagens de publicidade ou fornecendo 
algum tipo de entretenimento. 

Afinal, qual a melhor 
maneira de agir?

“Mais de 67% dos respondentes acha que as marcas 
deveriam continuar divulgando publicidade, porém 
pensando em novas abordagens” Fonte: Squid

Nesse momento de mudança, pense nos seguintes pilares:

Comunidade

+ + +
Utilidade Proximidade Conteúdo Identifique quem faz parte da sua comunidade e se aproxime 

dela. Entenda o que ela busca e faça uma adaptação em suas 
estratégias de marketing e comunicação. 

Esse é uma boa saída para driblar a crise e fortalecer a conexão 
com a audiência, sem oportunismo ou falta de timing. 
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Importante: o que as marcas não devem fazer

Não é o momento para realizar campanhas com forte apelo 
comercial, pois os consumidores estão mais sensíveis. 

As marcas devem investir em conteúdos que refletem seus valores e 
que beneficiam as suas comunidades. 

Isso vai fortalecer o seu relacionamento com influenciadores, 
humanizar sua marca e criar uma conexão mais autêntica e 
duradoura com a audiência.
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Esse é o fim do 
nosso relatório!
Para saber mais sobre o trabalho da Squid envie um e-mail 
para contato@squidit.com.br e vamos marcar um papo.

*Os dados Squid utilizados no report estão disponíveis 
para download aqui

https://download.squidit.com.br/digital-no-distanciamento


www.squidit.com.br


