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Os últimos dois anos foram
imprevisíveis e desafiadores. Em
2022, os profissionais de
comunicação terão de continuar a
construir resiliência para se
adaptarem ao “novo normal".

Temas como a digitalização, a
sustentabilidade, a diversidade e
a inclusão estarão cada vez mais
presentes, e as marcas terão de se
adaptar e construir resiliência para
se posicionar no contexto do
“novo normal”.

As marcas entenderam a necessidade de criar
estratégias de comunicação proativas durante
a pandemia, a transição para o digital há
muito que fazia parte da agenda das marcas e
utilizaremos essa experiência para moldar o
futuro da comunicação.
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Tendências da Comunicação para 2022



Um estudo da *Salesforce, revela que os profissionais de marketing esperam
um aumento de 40% nas fontes de dados no próximo ano. Com a migração
dos consumidores para o ambiente digital, que já estava em curso e foi
acelerada pelo contexto de pandemia, a relação com clientes e *Leads será
cada vez mais orientada por dados.
Esta tendência não diz respeito apenas ao marketing ou ao *SEO: todas as
áreas da comunicação beneficiarão da recolha e gestão de dados e métricas
ao longo de 2022. Em suma, a comunicação deve ser *Data-Driven.

*Salesforce é uma plataforma projetada para ajudá-lo a vender, prestar serviços.
comercializar, analisar e conectar-se com seus clientes.

*Leads são pessoas que demonstraram interesse em adquirir o produto ou serviço da sua
empresa, por meio do preenchimento de formulários online com seus dados de contato,
portanto Leads são potenciais clientes da sua empresa.

O *SEO (Search Engine Optimization), também conhecido como otimização de sites, é
definido como uma forma de aumentar os acessos do seu site através de um conjunto de
técnicas e estratégias que permitem que um site melhore seu posicionamento nos
resultados orgânicos dos mecanismos de busca, como Google e Bing

*Data Driven, esse conceito se refere aos processos orientados por dados, que se baseiam
na coleta e na análise de informações—e não apenas no “feeling” ou na intuição.

Dados



A Inteligência Artificial pode ser sua aliada nesse
sentido, pois vai continuar a marcar a digitalização das
organizações:

Ao longo dos próximos 12 meses, espera-se que
continuem a tirar partido de funcionalidades como
os *Chatbots ou a personalização da jornada de
compra do cliente que a IA possibilita, entre outras
capacidades.

Inteligências 
Artificiais

*Chatbots são um programa de
computador que simula e processa
conversas humanas (escritas ou faladas),
permitindo que as pessoas interajam com
dispositivos digitais como se estivessem se
comunicando com uma pessoa real.



Ferramentas e 
Plataformas Audiovisuais

O vídeo ganhou peso e relevância durante a pandemia: para além
do boom das videochamadas – às quais todos nós recorremos,
quer em contexto profissional quer pessoal –, também no
entretenimento se registou um aumento do consumo de vídeo.

Um estudo da Lemonlight revelou que 99% dos inquiridos gostam
de ver vídeos de marcas online. Não nos surpreende, por isso,
que a grande maioria (81%) dos marketers queira incluir vídeo nas
suas estratégias de comunicação e marketing dos próximos anos.

Dos reels e lives de Instagram aos conteúdos do TikTok, o vídeo vai
continuar a marcar o ano de 2022.



Os eventos presenciais podem já ter retomado, o que é uma ótima notícia para os
profissionais de comunicação, mas a verdade é que os eventos híbridos vieram para
ficar. A imprevisibilidade do progresso da pandemia e as vantagens que este novo
modelo apresenta, fazem com que a maioria dos organizadores de eventos,
planejem agendar e manter eventos híbridos.

Eventos 
Híbridos



•Dados: os eventos híbridos permitem recolher e dados valiosos sobre os participantes, que podem
ser geridos e armazenados para iniciativas futuras.

•Alcance: a possibilidade de participar física ou remotamente permite que mais pessoas participem
no evento. A geografia deixa de ser um entrave.

•ROI: uma maior audiência permite gerar mais leads, o que, por sua vez, dá oportunidade aos
marketers para maximizar o retorno do investimento.

•Flexibilidade: caso surjam contratempos, é mais fácil passar um evento híbrido para formato 100%
digital do que um evento presencial.

•Conteúdo evergreen: os eventos híbridos podem ser revisitados mais tarde em link´s de gravações.

•Menor pegada de carbono: a sustentabilidade será uma preocupação generalizada em 2022 e os
eventos híbridos permitem evitar viagens de automóvel e avião e reduzir o desperdício causado
pelo catering (alimentação), pela impressão de brochuras, etc.

Vantagens dos eventos híbridos:



Marketing 
Omnicanal OMarketing Omnicanal, que combina diferentes canais

de comunicação (online e offline) para assegurar uma
experiência de cliente integrada e fluida, tendo em
conta a transformação digital em curso e a crescente
adesão ao o e-Commerce. Os profissionais de
comunicação vão, por isso, ter de se focar
na otimização da experiência de cliente em todos os
canais e em todos os pontos da sua jornada.

O Marketing Omnicanal cria uma experiência de
compra coesa e integrada nos pontos de contato de
vendas de uma marca, incluindo locais físicos, eventos,
dispositivos móveis e lojas on-line.



De igual forma, vai ser importante trabalhar no alinhamento entre as diferentes áreas da comunicação.

Principais vantagens:

• As Relações Públicas promovem uma divulgação mais vasta do conteúdo criado no âmbito de uma campanha
de Marketing de Conteúdo, potenciando o aumento de conversões.

• A Cobertura Mediática contribui para aumentar a relevância e fiabilidade de uma marca; e as estratégias de
conteúdo, por sua vez, reiteram a expertise da organização quando um jornalista ou potencial consumidor se
depara com os seus canais digitais.

• Esta associação fomenta o fortalecimento mútuo dos canais online e offline de uma organização.
• Outras dimensões de uma estratégia integrada de comunicação, como Marketing de Influência, por exemplo,

ficam mais facilitadas. Diz respeito a uma estratégia de Marketing Digital envolvendo produtores de conteúdo
independentes com influência sobre grandes públicos extremamente engajados.

Alinhamento de Áreas e Conteúdos



Depois de dois anos conturbados,
marcados pela pandemia e pela
adesão generalizada ao teletrabalho e
ao trabalho híbrido, o público e os
consumidores valorizam cada vez
mais características de liderança
como a empatia e a resiliência.

A aparição e participação direta dos
CEO´s e representantes da alta gestão
de uma empresa, contribui para que a
equipe sinta-se segura e integrada
com seus coordenadores.

CEO´s  Atuantes 
e Participativos



Os consumidores esperam, cada vez mais, que as
marcas se envolvam com causas e tenham um
papel ativo que vá além da mera comercialização
de produtos.

Um estudo da Deloitte (Empresa parceira do
Nurap no setor de Auditoria e Consultoria
Empresarial) revelou que o público mais jovem
prefere empresas que dêem prioridade à
diversidade e inclusão.
O mesmo sucede com a sustentabilidade
ambiental e o impacto social: em 2022, as ações
corporativas que gerem um impacto positivo no
planeta e nas comunidades devem ser uma
prioridade para a sua empresa, criando valor
social à marca.

Sustentabilidade, 
Diversidade e Inclusão



Em 2021, cada vez mais empresas compreenderam a importância da
reputação de marca e, por isso, atualizaram-se ou passaram por um
*Rebranding total para se adaptarem à nova realidade.

Muitas marcas aumentaram os seus esforços de Responsabilidade
Social Corporativa, incluindo diversidade e inclusão no espaço de
trabalho digital. As marcas têm de repensar totalmente o seu
propósito, missão e valores no contexto da COVID-19.

*Rebranding é o
ato de ressignificar
a imagem
percebida de uma
empresa ou
produto. O objetivo
do Rebranding é
mudar a percepção
do público com
relação à marca.
Tais ações podem
envolver mudanças
de nome, logotipo,
identidade visual e
outros elementos.

Rebranding



A pandemia veio alterar o consumo
dos media em casa, ao provocar, em cada
um de nós, uma maior procura
de streaming de vídeos e de histórias
novas.

Durante a pandemia provocada pela COVID-
19, o consumo global de notícias cresceu
33% e as interações com notícias através
das redes sociais aumentaram.

Foi possível verificar uma tendência
mundial para as pessoas procurarem
histórias mais humanas e menos centradas
numa narrativa empresarial.

Mudança no Consumo



Experiência dos Colaboradores

Impulsionado pela constante evolução pandémica, há a clara
necessidade de uma comunicação interna mais estruturada

De acordo com a KPMG 2020 CEO Outlook: Covid-19 Special
Edition, 68% dos CEOs responderam que a sua comunicação interna
com os empregados melhorou durante a crise pandémica.
Em tempos de crise, empresas ágeis estabelecem uma série de
bases e de práticas que, em último caso, as prepara para eventuais
crises futuras. A comunicação interna não ajuda apenas a
transparência como também contribui para o aumento da eficácia.
No futuro, deveremos ver líderes a serem mais proativos na
utilização de ferramentas digitais para conectar as suas organizações
e alinharem os trabalhadores com a missão da empresa. De acordo
com a KPMG, 77% dos CEOs responderam que irão expandir o seu
conjunto de ferramentas digitais para proporcionar uma melhor
comunicação e colaboração nas suas organizações.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook-covid-19-special-edition.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook-covid-19-special-edition.html


Existem muitas tendências previstas para 2022 no
que toca à responsabilidade social e corporativa, à
personalização e otimização da experiência do
cliente, ou à utilização da tecnologia.

Os CEOs reconheceram que recuperar da pandemia
não é sinónimo de “voltar ao normal”. Em vez disso, é
uma oportunidade de definir um novo futuro. Três
áreas de ação serão determinantes: sustentabilidade,
digital e confiança.

A resiliência das marcas em 2020 e 2021 dependeu da
transformação digital. As maiores marcas mundiais são
ágeis e o futuro irá exigir o mesmo nível de
desempenho.

Novo Futuro
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