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O Manual 2022 😊😊 
Mudança de cenário 2020, 2021 
e 2022 

Nos últimos 2 anos o cenário mundial foi 
extremamente afetado pela pandemia, e 
isso trouxe grandes mudanças para todas as 
empresas e negócios, tendo o marketing 
digital como válvula de escape para esse 
momento. 
 
O marketing 5.0 se formou rapidamente e antecipou tendências de 5 anos, a tecnologia 
se tornou imprescindível para o marketing e a mineração de dados base para todo 
planejamento. 
 
Um breve resumo da evolução do Marketing 4.0 para o 5.0 é a mudança de 
comportamento dos consumidores, clientes já não escolhem os produtos ou serviços 
apenas pela qualidade ou valor, mas sim pelos valores da marca e como ela se relaciona 
com o mundo, por tanto a forma de comunicação também mudou e deve ser adaptada 
para o sucesso de cada negócio. 
 
Ficar por dentro das tendências e implementá-las em sua própria estratégia de marketing 
é uma das melhores maneiras de sair ou permanecer à frente de seus concorrentes no 
mercado. É fundamental garantir que sua empresa nunca use estratégias desatualizadas 
ou ineficazes para atingir seu público, pois isso pode levar a uma espiral de eventos 
negativos. 
 
 

 

“Entender a dor do seu cliente e saná-la é o  
sucesso do marketing digital” 
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Vem com a B2B que é sucesso 😉😉 
Quais são as tendências de 2022? 

• Comunidades 
 
As pessoas estão cada vez mais interessadas nos valores e cultura apresentados pelas 
marcas e, com isso, passam a buscar empresas com cujos propósitos se identificam. 
Assim, trazer a comunidade para a construção de uma marca é uma estratégia de 
marketing fundamental para quem deseja alavancar seus negócios - por meio das redes 
sociais, pesquisas ou qualquer outro insight. Afinal, nada melhor do que ouvir 
atentamente os feedbacks e adotar soluções que agreguem todos os consumidores. 
 
As comunidades podem gerar advogados fieis a marca que serão seus melhores 
vendedores, por tanto investir nesse tipo de marketing deverá ser uma das principais 
áreas de 2022 
 

• NFTs e Metaverso 
 
São realidades um pouco distantes no momento e até por isso não é o foco desse e-book, 
porém devemos ficar atentos aos próximos passos de 2022, grandes empresas estão 
adotando isso nas suas estratégias empresariais. 
 

• Retorno dos eventos presenciais e híbridos 
 
Com todos os cuidados e respeito às regulamentações de cada cidade, os eventos 
presenciais estão voltando a acontecer. Acreditamos que mesmo com o aumento das 
variantes no mundo e as oscilações frente a pandemia, o mundo já está “adaptado” a 
esta nova forma de viver, distanciamento, máscara, álcool em gel e etc, até por isso 
acreditamos no grande crescimento deste tipo de evento em 2022.  
 
A importância desse tipo de evento para o marketing é a sensação de  
pertencimento e proximidade que as marcas conseguem fazer com seus  
clientes. 
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• Consolidação definitiva do TikTok  
Falamos em marcas fazendo entretenimento no Instagram como uma tendência para 
2022, mas no TikTok isso já está consolidado. O próprio algoritmo do aplicativo, aliás, 
favorece a criação de conteúdos divertidos. 
 
O app deve crescer muito, também, como um canal de aquisição no Marketing Digital.  
Recentemente testamos, aqui na B2B Agency, a ferramenta de anúncios na plataforma 
levando para no nosso site, gerando tráfego e conseguimos resultados bem interessantes 
em conversões, a um custo bem baixo. 
 

• Mudanças no Instagram  
 
Todo ano temos mudanças anunciadas, porém muitas delas vão se alterando conforme 
as novidades do mercado, foi assim com o Reels (impulsionado pelo crescimento do TiK 
Tok) foi assim com o Instagram Shop (impulsionado pela pandemia) e muitas outras 
mudanças. 
 
A mais recente é a volta da postagem por ordem cronológica, no lugar do feed baseado 
em algoritmo. Essa alteração gerou uma certa dúvida na cabeça de muita gente por 
entenderem o retrocesso da ferramenta e da perda da IA na experiência do usuário, 
porém por outro lado voltam as possibilidades de melhores números em postagens 
orgânicas. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. 
 

•  Marketing e Vendas mais juntos do que nunca  
 
Não dá mais para Marketing ficar focado em gerar Leads sem critérios e Vendas tentar 
fechar negócio com todos esses contatos. Isso não é eficiente. É preciso que as duas áreas 
trabalhem juntas, planejando, analisando e se responsabilizando pelo processo todo de 
forma unificada. Dessa forma é possível atingir o Crescimento Previsível. 
 
Acreditamos que o Marketing precisa passar a olhar o funil inteiro, 
até o momento da compra, buscando melhorar sua estratégia. 
Vendas, por sua vez, passa a ser uma área facilitadora, guiando o 
cliente, de forma personalizada, usando de forma estratégica as 
informações que vêm do Marketing, até fechar negócio. 
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• Social selling 
Vender nas redes sociais não é exatamente uma novidade, mas o formato do Social 
Selling é uma tendência forte para 2022. Com os anúncios cada vez mais caros e o alcance 
orgânico das páginas de marcas e empresas cada vez mais reduzido, chegou a vez dos 
funcionários se posicionarem como referência no LinkedIn, Facebook e outros. 
 
Isso tem muito a ver com a ideia de ter micro influenciadores internos, que criam e/ou 
distribuem conteúdo educativo relevante sobre o mercado de um negócio. Eles podem 
ser profissionais de Vendas, de Marketing ou até de outras áreas, o que importa é fazer 
com que seguidores avancem na jornada de compra. 
 
Assim, é possível fazer abordagens de vendas mais precisas, já que o profissional 
consegue ter mais clareza de quem é a pessoa responsável pela tomada de decisão.  
 
Mais uma vez, o alinhamento de discursos entre Marketing e Vendas é fundamental. 
 

• Ensinamentos de 2021 
Invista na criatividade e arrisque nas campanhas, essa é a principal lição para 2022. Com 
um mercado cada vez mais digital, as ferramentas e plataformas de anúncios se tornam 
cada dia mais caras e concorridas, a média de Custo Por Aquisição (CPA) teve um grande 
aumento na migração digital pandêmica, por isso ter um destaque criativo é essencial 
para a captação do seu cliente. 
 
A migração de todos os setores para o marketing digital inflacionou o mercado e trouxe 
muitos profissionais automatizados para essa área, porém cada dia mais o marketing 
precisa do tratamento e comunicação pessoal com seu cliente, por tanto tenha sempre 
um bom planejamento de marketing e uma equipe/agência preparada para as alterações 
do mercado. 
 
 

 
 
 

 
   www.b2bagency.com.br  contato@b2bagency.com.br          11 3807-0999            11 98896-3560 

“A agência de marketing é a ponte entre a empresa e o cliente, 
por isso use e abuse do conhecimento dos nossos especialistas 

para aumentar suas vendas.” 

http://www.b2bagency.com.br/
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