
O marketing nas redes sociais são as estratégias que as 
marcas utilizam para promover seu nome, seus produtos e 
seus serviços nas mídias sociais, a fim de contribuir para o 
alcance das metas do marketing da empresa. Além disso, essa 
técnica também é conhecida, em inglês, como como social 
media marketing.
Ademais, o marketing nos veículos midiáticos é responsável 
por demonstrar os valores e conceitos, explicitando o seu 
posicionamento como marca. Em adição, essa estratégia é útil 
para aumentar o conhecimento do público, a relevância, o 
engajamento e atrair potenciais consumidores para a marca. 
Outrossim, o marketing nas redes sociais não se limita apenas 
a publicações no feed, mas também, produção de conteúdo, 
planejamento, interação com o público-alvo, monitoramento, 
otimização da estratégia e investimentos em anúncios e 
propagandas. 
Nesse contexto, os profissionais de marketing utilizam as 
ferramentas fornecidas pelas redes como Linkedin, Instagram, 
TikTok, Twitter, Facebook, entre outros, de acordo com a 
segmentação de atuação da marca. 
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O Marketing 
das Plataformas de Streaming
nas Redes Sociais durante 
a Pandemia da Covid-19

Os serviços de streaming é uma tecnologia que possibilita a 
transmissão de dados pela internet, sem a necessidade do 
usuário realizar o download do conteúdo. O arquivo pode ser 
acessado online, sendo uma música, um filme, uma série, um 
livro ou um vídeo. O detentor do conteúdo transmite o 
material, sem ocupar o espaço do celular ou computador. No 
entanto, algumas plataformas de streaming possibilitam o 
download dos conteúdos, apenas para os assinantes.

Para mais, esse serviço é responsável por auxiliar no combate 
contra a pirataria. Aliás, o streaming é responsável por trazer 
uma maior comodidade para os seus clientes, porque através 
de uma conta (podendo ser paga ou gratuita) é possível ter 
acesso a um acervo de conteúdos, que sem a plataforma seria 
difícil acessar legalmente de maneira individual, já que os 
custos separados de cada mídia são altos. 
Nesse caso, os serviços de streaming mais famosos são a 
Netflix, a Amazon Prime Video, o Spotify, o Youtube, a Apple 
Music e o Twitch. 

Com a pandemiada Covid-19, que teve início no ano de 2020, 
o mundo teve que se adaptar às novas mudanças que foram 
surgindo, bem como o distanciamento e o isolamento social. 
Desse modo, o uso das redes sociais durante a pandemia 
cresceu de maneira exponencial. De acordo com o estudo 
feito pela Hootsuite em parceria com We Are Social, 
atualmente há 4,7 bilhões de pessoas conectadas na internet, 
sendo que 6 em cada 10 dessas acessam a internet pelo 
smartphone, tablet ou computador, isto é, mais da metade do 
mundo está conectado à rede. Além disso, esse estudo 
também salienta que 4,33 bilhões de pessoas são usuárias 
de alguma mídia social, visto que com o isolamento social, os 
encontros que antes eram realizados pessoalmente, hoje são 
feitos de modo virtual, através de redes sociais. 
Segundo a professora do , MBA em Marketing na USP/Esalq
Liliane Ferrari, o mercado pode, e deve, aproveitar esse 
aumento do uso dos veículos midiáticos para potencializar 
as suas vendas. Nesse sentido, a utilização das mídias 
sociais para a realização do marketing da empresa teve um 
grande crescimento. Então, as empresas estão se 
reinventando e utilizando a digitalização a seu favor, porque 
com o marketing nas redes sociais, a marca tem um aumento 
na visibilidade, no relacionamento com os clientes, no 
engajamento e, também, tem uma definição do seu 
posicionamento de marca. 
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Em adição, durante a pandemia houve um crescimento de 
usuários nas plataformas de streaming. De acordo com o 
estudo realizado pela RankMyApp, em relação a 2019, nos 
últimos dois anos os aplicativos de streaming de vídeo 
tiveram um crescimento de 300% nas buscas da Apple Store e 
Google Play Store. Ademais, no primeiro semestre de 2021 
esse aumento foi extremamente relevante e exponencial. A 
título de exemplo, na Play Store, de cinco aplicativos mais 
buscados na classe do entretenimento, quatro são 
plataformas de streaming de vídeos e, na Apple Store, essa 
estatística também é a mesma.  
Para mais, segundo  dados publicados pela Forbes da Motion 
Pictures Association (MPA), durante a pandemia em 2020, as 
assinaturas de plataformas de streaming cresceram 26%, ou 
seja,  232 milhões de contas  foram criadas, comparando com 
o ano de 2019. À vista disso, em 2020 esses serviços fecharam 
o ano com 1,1 bilhão de assinaturas ativas ao redor do mundo. 
Sendo assim, como afirmado pela Kantar IBOPE Media, 98% 

dos usuários de internet consomem algum conteúdo via 
streaming e 73% afirmam que esse consumo aumentou após 
o início da pandemia. Por isso, nos últimos dois anos 
começaram a surgir novas tendências que estão se 
concretizando no mercado. 
Em vista disso, com o crescimento concomitante dos 
usuários nas redes sociais e nas plataformas de streaming 
durante a pandemia, muitas marcas começaram a investir em 
seu marketing nesses veículos midiáticos e obtiveram 
sucesso. Não obstante, as empresas de streaming, com o 
objetivo de atrair ainda mais pessoas, também começaram a 
investir no marketing nas redes sociais, realizando 
publicidades e propagandas de seus serviços nas mídias 
sociais mais bombadas, de acordo com o seu público. 

O TikTok é um exemplo de mídia social que está sendo muito utilizado como 

ferramenta de marketing. Durante o isolamento social, essa rede recebeu 

diversos acessos, dado que era uma mídia relativamente nova e, 

consequentemente, muitas marcas viram a oportunidade de ganhar 

relevância e expandir o seu público-alvo. O TikTok é um aplicativo chinês, 

que virou um fenômeno entre os jovens (menores de 30 anos, em sua grande 

maioria com a idade entre 16 e 24 anos), se tornando o segundo aplicativo 

mais baixado da internet. Nele é possível assistir vídeos curtos com efeitos, 

músicas e vozes. Dessa forma, marcas que têm ou querem ampliar para esse 

público, utilizam essa rede social para fazer o seu marketing, realizando 

propagandas e publicidades.

O Globoplay é uma plataforma  digital de vídeos da Globo, isto é, um serviço 

de streaming, em que é possível encontrar séries originais e exclusivas, 

documentários, filmes, novelas, programas e conteúdos infantis, além do 

sinal ao vivo da TV Globo e do Canal Futura. Durante a pandemia, devido ao 

aumento do marketing nas redes sociais e o sucesso do TikTok, a Globo 

começou a realizar suas propagandas e publicidades da sua plataforma de 

streaming nesse novo veículo midiático.

O Prime Video também é uma plataforma de streaming de vídeo, só que da 

Amazon, que está incluso no pacote do Amazon Prime e semelhante ao 

Globoplay, o  Prime Video também tem conteúdo exclusivo, além de 

produções licenciadas de séries e filmes. Essa plataforma de streaming no 

decorrer da pandemia da Covid-19, também utilizou do crescimento das 

mídias sociais a seu favor. Iniciou o seu marketing na rede chinesa, 

realizando propagandas e publicidades de seus serviços, a fim de atrair o 

público-alvo do TikTok para sua plataforma digital.
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