
Continue investindo em publicidade durante a pandemia! Saiba 

por quê! 
 

Diante da recessão econômica causada pela pandemia de Covid-19, muitos empresários se 

viram obrigados a reduzir custos.  

E os investimentos em marketing digital, principalmente no tráfego pago, foram cancelados.  

Mas essa não é a melhor estratégia para o momento!  

Muitos hábitos mudaram desde o início da pandemia, e um deles é o padrão de consumo.  

Confira neste artigo os motivos para continuar a investir em anúncios e como fazer isso 

considerando as novas necessidades do público. 

 

Novas oportunidades surgiram na pandemia 

 

É preciso ter em mente que a situação que vivemos hoje não foi esperada por ninguém, por 

isso todos foram pegos de surpresa e precisaram fazer ajustes em diversos setores.  

Esse momento desafiador abre precedentes para novas oportunidades! 

A primeira grande mudança na pandemia foi o isolamento social, que fez com que as pessoas 

ficassem quarentena, sem sair de casa. Com isso, houve um aumento expressivo do uso de 

mídias sociais, e consequentemente as pessoas estão mais dispostas a comprar por meio 

desses anúncios.  

Também foi possível notar um crescimento substancial das vendas realizadas em plataformas 

online, seja nos aplicativos de entrega ou e-commerce, pois no cenário de isolamento, isso é 

mais cômodo e seguro.  

Outro fator que sofreu alteração foi o preço dos anúncios. Como muitas marcar optaram por 

cortar os investimentos em tráfego pago, a concorrência diminuiu e consequentemente o 

valor cobrado. Aqueles que se mantiveram firme a essa estratégia, tiveram resultados 

bastante positivos.  

 

Mude o direcionamento dos seus anúncios  

 

Está claro que a pandemia não criou um cenário ruim para o marketing digital. O que 

aconteceu foi que estratégias usadas antes do Covid-19 já não eram mais tão eficazes e novas 

oportunidades surgiram. Agora, você precisa se adaptar e direcionar seus anúncios para as 

novas tendências.  



Conforme mencionado acima, o tráfego nas redes sociais aumentou significativamente. Por 

isso, anunciar no Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn nesse momento ajuda a aumentar a 

vendas, captar leads e até mesmo crescer com seu tráfego orgânico.  

O isolamento social trouxe diversos sentimentos ruins as pessoas, como tristeza e 

esgotamento. Os noticiários geralmente mostram dados desanimadores e alarmantes. 

Então tudo que as pessoas querem é um pouco de esperança e alegria. E é justamente isso que 

os anúncios devem oferecer, além de passar confiança e segurança aos consumidores.  

Tenha sempre em mente que este cenário é novo e muitas mudanças podem surgir até o final 

da pandemia. Ficar atento a alguns pontos como o comportamento de consumo do público e 

as métricas para avaliação de resultados dos seus anúncios será fundamental para se manter 

bem e estável no mercado.  

Além disso, fazer uma revisão de toda estratégia de tempos em tempos pode te guiar num 

caminho mais certeiro.  

 

Mesmo diante de um cenário de incertezas, continuar investimento em anúncios é a melhor 

estratégia a seguir.  

E não se esqueça que quando falamos de publicidade, uma forma efetiva de trabalhar é unir as 

vontades e dores do público com as melhores estratégias de marketing digital.  

 

 


