
POR PATRÍCIA SANTANA

A Importância 

do Marketing 


de Influência em 
Tempos De Crise



SUMÁRIO

01 02 03
Por que o Marketing 
de Influência se 
tornou um aliado 
valioso durante a 
crise?

Como encaixar o 
Marketing de 
Influência na 
estratégia do meu 
negócio e quais são 
os benefícios?

O Marketing de 
Influência nada mais 
é que: um boca a 
boca potencializado 
pelo poder da 
internet.



01
Em tempos onde o digital não só ganhou espaço, mas se

tornou essencial para a sobrevivência dos negócios,

empresas de todos os setores estão em busca de opções

que tragam algum tipo de retorno em meio a recessão

econômica.



O Marketing não costuma ser prioridade dentro das

estratégias de venda das empresas, porém, com as

mudanças nos hábitos dos consumidores e os novos

cenários, para continuar empreendendo, é preciso estar de

olho nos novos hábitos do consumidor e nas novas

tendências de mercado.



Nesse novo cenário, os produtores de conteúdo online tem

uma ótima oportunidade de alcançar um número ainda

maior de pessoas, e por isso, influenciadores se tornam

uma estratégia assertiva e essencial.



Nesse e-book, vamos focar no Marketing de Influência, e

como essa estratégia pode ser um aliado valioso durante a

crise.



Por que o marketing de influência 
se torna um aliado valioso durante 
a crise?
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Quem compreende o Marketing de Influência sabe que

pode obter bons resultados em campanhas com

influenciadores. Os produtores de conteúdo (digital creators) 
tem um papel muito importante na comunicação, 
principalmente com os consumidores mais jovens.



O influenciador digital é uma figura de autoridade. Os

consumidores confiam muito mais no seu influencer

favorito do que na publicidade, tudo isso porquê o influencer 
gera

identificação e uma sensação de proximidade com o seu

público. Mesmo que fique claro que a postagem se trata

de uma publicidade, o papel do influencer é fazer com que

ela soe o mais natural e orgânica possível, gerando

identificação com aquilo que está sendo compartilhado.

O Marketing de Influência nada mais 
é que: um boca a boca potencializado 
pelo poder da internet
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Agora, mais do que 
nunca, é a hora dos Influenciadores Digitais!

Toda tendência de mercado ocorre como consequência

do comportamento do consumidor. É ele quem dita a

melhor forma de interagir, e demanda novas

tecnologias e ferramentas para que essa interação

ocorra.



Os influenciadores digitais são um elemento

importantíssimo da sua estratégia de negócios, e

podem ser fundamentais nesse momento. Ter uma boa

presença digital faz toda diferença se vocês quiser ser

visto, lembrado e principalmente, CONSUMIDO. Por 
isso, criadores de conteúdo são essenciais

como grandes players de entretenimento. Os

influenciadores tem o papel de entreter, levar

conhecimento, conscientizar e também de inovar nas

abordagens com o público. Eles estão produzindo

vídeos, lives de treino, idiomas, e muito mais.
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Mesmo contando com estratégias de marketing digital para

impulsionar seu negócio, algumas marcas ainda enxergam o

universo do influenciador como uma parte distinta, ou até 
mesmo

inacessível.



Contratar um influenciador para uma ação de marketing pode

ser uma tarefa complicada. Mesmo que sua empresa já tenha

estratégias bem definidas, ainda é possível que existam

dúvidas em relação ao processo.



As dúvidas não são apenas das marcas. Os influenciadores

também encontram dificuldade na hora de participar de

ações.



E é exatamente aí que entra a Post2b. Somos uma plataforma

que conecta marcas e influenciadores.

Como encaixar o Marketing de 
Influência na estratégia do meu 
negócio e quais são os benefícios?
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A Post2B pode

Comece agora!

te ajudar
Pela nossa plataforma, sua marca

tem acesso a uma grande base de influenciadores

qualificados - que estão

interessados em fazer com que seu projeto de

marketing digital ganhe força!



Nosso base conta com mais de 40 mil

influenciadores dos mais variados segmentos,

com propostas a partir de R$ 100,00.

No aplicativo da Post2B é possível escolher e 
contratar influenciadores digitai em menos de

24h! Rápido e seguro, aqui você encontra + 50 mil 
influenciadores de todo o Brasil e de diversos 
segmentos.

+ 40.000
Influenciadores

 + 5.000
Marcas

+ 120.000
Propostas

Disponível na
App Store Google Play

Disponível no

https://apps.apple.com/br/app/post2b-influencer-marketing/id1188954325
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.post2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.post2b


.COM
Conectando marcas e influencers

Redes sociais

post2b.com

11 95308-4239

. . . ...

https://pt-br.facebook.com/Post2Boficial/
https://pt-br.facebook.com/Post2Boficial/
https://www.youtube.com/channel/UC91dBW7Lj9qUuygvlYlkQqw
https://twitter.com/Post2Boficial
https://br.pinterest.com/Post2b/
https://br.linkedin.com/company/post2b
https://www.instagram.com/post2b/

