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Introdução

Esses influenciadores são indivíduos que possuem um 
público fiel e engajado em seus canais online, e que, em 
alguma medida, influenciam o consumo de seus 
seguidores. Podem ser celebridades, jornalistas, ativistas 
ou até mesmo “nativos digitais”, pessoas que construíram 
sua reputação nas próprias redes sociais.

Estudos recentes confirmam o poder dos 
influenciadores no comportamento dos consumidores. 
Segundo pesquisa do Instituto QualiBest de 2018, eles são 
a segunda fonte de informações mais relevante para a 
tomada de decisão de compra, citada por 49% dos 
respondentes. Além disso, 71% afirmaram seguir algum 
influenciador digital e esse número sobe para 81% entre os 
jovens de até 19 anos.

Com a popularização da internet, observamos a 
expansão de um espaço virtual de acesso global, onde 
opiniões são expostas, debatidas e compartilhadas. Nesse 
cenário, o fluxo da informação é alterado: a mesma 
pessoa que recebe um conteúdo pode também 
produzi-lo e vice-versa.

Nossas fontes de confiança também se modificaram. 
Quando as redes sociais ainda não tinham tanta força, o 
boca a boca dominava. Antes de sair de casa para comer, 
buscávamos recomendações de familiares, amigos ou 
pessoas próximas. No máximo, dávamos um “google” no 
nome do lugar para obter alguma informação.

Não que a palavra das pessoas tenha deixado de 
exercer influência — muito pelo contrário. Mas agora, 
consultamos a opinião dos outros via mídias sociais. E é aí 
que surgem os famosos “influenciadores digitais”, cada 
qual atingindo um nicho específico, de classe social, 
localização geográfica, interesses etc.
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Nessa mesma pesquisa, foram identificados os 
segmentos que mais impactam os consumidores, em 
relação à descoberta, compra e uso de produtos e serviços 
a partir de influenciadores digitais. O nicho de alimentos e 
bebidas foi citado por 41% das mulheres e 29% dos 
homens.

Se você tem um restaurante e está pensando em investir 
em ações para aumentar o seu público ou fortalecer a 
marca, o trabalho com influenciadores pode ser uma boa 
alternativa. Vamos explicar mais detalhadamente nesse 
e-book o que são os influencers, como chegar até eles e 
quais as vantagens dessas parcerias para o seu negócio. 
Vem conferir!
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01 - O que são influenciadores?

Como o nome já diz, os influenciadores são pessoas que 
adquirem esse status pela capacidade de influenciar 
outras. Eles conseguem agir na forma com que seus 
seguidores encaram alguma questão ou no próprio modo 
com que consomem algum produto ou serviço.

O poder de influenciar pode estar ligado à autoridade 
da pessoa em determinado assunto, à profissão que 
exerce ou simplesmente ao modo com que se relaciona 
com seu público, criando laços de confiança.

E como saber se alguém é um influenciador? Isso pode 
ser medido de diversas formas nas redes sociais, pelo 
alcance, engajamento, ressonância e relevância da 
personalidade. Se liga no que é cada um deles!
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Mas, afinal, o que são 
influenciadores digitais?
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 O alcance é uma métrica que avalia o potencial do 
usuário de difundir a mensagem, ou seja, quantas 
pessoas têm acesso ao conteúdo postado. 

Alcance
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 É importante checar os números (de seguidores, 
curtidas, comentários…), mas não esquecer de avaliar o 
engajamento, isto é, a qualidade dessa audiência. Veja se 
os seguidores interagem de forma positiva, se 
compartilham as publicações, etc.

Engajamento
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Corresponde ao resultado do conteúdo postado. 
Quantas pessoas passam as recomendações para frente, 
por exemplo.

Ressonância
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Verificar a relevância de uma pessoa é o mesmo que 
investigar a sua importância dentro do seu nicho de 
mercado, a sua credibilidade. Críticos de gastronomia, por 
exemplo, são muito relevantes para pessoas que gostam 
do assunto ou buscam boas recomendações de 
restaurantes.

Relevância
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02 - Por que usar influenciadores no marketing de restaurantes

Trabalhar com influenciadores no marketing de seu 
restaurante pode trazer ótimos resultados a curto e longo 
prazo. Como já dissemos, as pessoas frequentemente 
confiam na opinião dessas pessoas, e por isso elas estão 
sendo tão procuradas para parcerias e outros tipos de 
ação.

Vamos listar algumas outras vantagens pra te mostrar o 
potencial de estratégias com influencers!
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Os seguidores costumam a seguir as recomendações 
dos influenciadores. Se uma personalidade vegana, por 
exemplo, indica um restaurante vegano, a chance de 
quem segue se animar a conhecer o lugar é bem grande 
(e quem sabe a pessoa não se torna um cliente fiel, não é 
mesmo?). Quanto mais específico for o nicho de negócio 
que o influencer lida, melhor.

Impacto direto
e positivo
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O restaurante pode aproveitar o alcance e engajamento 
do influenciador para divulgar eventos que já estão no 
plano de marketing. Promoção para o dia dos pais, 
participação em feiras, inauguração de um novo espaço 
do restaurante, e por aí vai.

Promoção de 
eventos específicos
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Os influenciadores podem ser utilizados para alinhar a 
imagem do restaurante a determinados valores. Se você 
quer que seu restaurante seja conhecido pela comida 
saudável, pode optar por um influencer que tenha um 
lifestyle “fitness” ou que seja ativista em causas 
ambientais, por exemplo.

Melhoria da 
imagem da marca
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Essa talvez seja uma das principais metas de um 
restaurante. Principalmente se o seu negócio é novo, o 
influenciador pode ajudar muito na divulgação. Os 
seguidores adoram uma novidade, e isso ainda permite 
que você fique atualizado com as tendências digitais.

Ganho de visibilidade
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As estratégias de marketing no geral podem ser 
bastante custosas, o que muitas vezes inviabiliza alguns 
projetos. No caso dos influenciadores, sempre há margem 
para negociação. Se uma pessoa extremamente famosa 
não couber no orçamento do seu restaurante, você pode 
optar por atuar com microinfluenciadores. Eles são 
pessoas com volume relativamente baixo de seguidores 
(entre 1 mil e 10 mil), mas que podem ter um alto 
engajamento e um retorno bastante positivo.

Custo negociável



18

No fim de tudo isso, o esperado é que seu restaurante 
ganhe on e offline. Isso significa mais seguidores e 
engajamento no perfil das redes sociais e mais clientes 
frequentando a unidade física ou pedindo no delivery.

Aumentar as vendas
e a audiência de forma 

relativamente rápida





03 - Passo a passo de como chegar até os influenciadores
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Estabeleça um objetivo claro e específico
 O que você está buscando? Ganhar seguidores 

qualificados, aumentar as visitas no restaurante, 
posicionar o negócio em um nicho específico? Esse é o 
primeiro passo para a definição de uma estratégia 
eficiente

Entenda o perfil de seu público-alvo
Quem é o cliente do seu restaurante? Quais são os seus 

hábitos e gostos? Onde mora? Quais plataformas mais 
utiliza na hora de buscar uma opinião? Para responder a 
essas questões, você pode fazer uma breve pesquisa de 
mercado ou consultar a suas próprias métricas.



03 - Passo a passo de como chegar até os influenciadores
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Escolha os influenciadores
Depois de entender mais sobre o seu público, faça uma 

lista de possíveis influenciadores. É interessante investir 
em pessoas que atinjam diferentes segmentos (você pode 
dividir em categorias, como: avaliadores de comida, 
pequenos influenciadores, jornalistas, grandes 
influenciadores etc.)

Quantifique e qualifique os perfis escolhidos
Como já falamos anteriormente, é importante avaliar 

alguns índices do influenciador, como sua audiência e 
engajamento. Isso te ajuda a não cair em ciladas de 
pessoas que compram seguidores ou que têm 
“seguidores fantasmas”, por exemplo.

Também é interessante consultar o histórico de 
conteúdos da pessoa: como construiu sua carreira, com 
quem já fez parceria, como divulga o conteúdo de seus 
parceiros etc. 



Comece com uma apresentação
Diga o seu nome e qual restaurante representa. Antes 

de mandar a proposta, é interessante estabelecer um 
vínculo com a pessoa. Fale do conteúdo que o 
influenciador posta, mostre que acompanha suas redes 
sociais e crie uma primeira identificação. Aproveite para 
evidenciar as qualidades dessa pessoa e apontar os 
diferenciais de sua marca.

Depois, explique a proposta em linhas gerais. Se você 
deseja apenas que o influencer divulgue o restaurante de 
forma voluntária, vale fazer um convite (deixe claro que 
ele pode levar um acompanhante) ou propor uma 
permuta. Se a ideia é firmar ações de longa duração, 
separe um orçamento para isso. A pessoa pode cobrar 
um valor fixo por pacote de entregáveis (vídeo, texto, 
presença em evento) ou pode ser por CPM (custo por mil 
exibições do anúncio), CPC (custo por clique no anúncio) e 
por conversão.
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Entre em contato com os influenciadores
Geralmente, os profissionais mais aptos a realizarem 

esse intermédio são os de assessoria de imprensa ou 
relações públicas. Mas, mesmo sem uma equipe 
especializada, você pode fazer essa comunicação 
funcionar. Primeiro, anote os dados de contato de seu 
influencer (WhatsApp, e-mail pessoal ou da assessoria, 
site…). Se a proposta for mais informal, pode acontecer até 
mesmo pelo direct do Instagram.

Influenciadores em ascensão ou nos estágios iniciais de 
sua trajetória costumam lidar diretamente com as 
marcas. Outros, com um respaldo maior, já trabalham 
com agências. Em todo o caso, o ideal é entrar em contato 
por todos os canais disponíveis, para garantir que terá 
uma resposta. 



Firme a parceria e aguarde a ação
Se o influenciador topar o convite para o restaurante, 

deixe o estabelecimento avisado da data para que não 
haja nenhum mal-entendido. Se o combinado for uma 
permuta, envie os produtos selecionados. 

Acompanhe a divulgação do influenciador, como seus 
seguidores reagiram, qual o teor dos comentários etc.

Negocie e alinhe as expectativas
Agora é a vez do influencer responder. Deixe que ele ou 

seu assessor apresente como funciona o trabalho, e quais 
os melhores caminhos para uma parceria. Não se 
esqueça de deixar claro as vantagens desse acordo, 
mostrando como os dois lados vão se beneficiar. Convém, 
ainda, solicitar o material dos influenciadores de 
trabalhos anteriores e o Midia Kit deles, para qualificar 
ainda mais a sua escolha. 
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Mensure os resultados
Depois que o influenciador postar o conteúdo sobre o 

restaurante (nos stories ou no feed do Instagram, por 
exemplo), divulgue em seus canais, reposte e interaja 
para potencializar os resultados.

Em seguida, analise a performance da ação (ganho de 
seguidores, curtidas e comentários…). O aumento do 
público no restaurante é algo mais difícil de ser medido, 
mas a longo prazo é possível notar. Estratégias com 
cupons também são bastante úteis nesse quesito, porque 
é possível identificar com clareza quantas pessoas 
utilizaram. 

Mas não para por aí. De acordo com Beatriz Granja, 
cofundadora do Youpix, para que o Marketing de 
Influência seja melhor aproveitado, é importante que a 
marca realiza ações em outras etapas do funil de 
comunicação. Isso significa deixar de medir somente o 
impacto, e entender quais outros resultados os 
influenciadores estão trazendo para o negócio.





04 - Ideias de ações com influenciadores

Existem muitas formas de trabalhar com 
influenciadores. O legal é não propor um roteiro pronto de 
ação, e respeitar a criatividade da pessoa na hora de 
divulgar o seu restaurante. Separamos algumas ideias de 
ações para te ajudar:
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Convide o influenciador para o restaurante e mostre o 
preparo de algum prato, como o carro-chefe da casa. A 
pessoa pode gravar stories mostrando para os seguidores, 
e assim aproximar a empresa dos potenciais clientes

Ofereça descontos exclusivos para os seguidores do 
influenciador. Você pode criar cupons de desconto ou 
algum código para a pessoa divulgar em seu perfil  (10% 
em algum prato, vale sobremesa, entrega grátis no 
delivery, ou qualquer outro benefício que incentive os 
seguidores a conhecerem o seu restaurante)



04 - Ideias de ações com influenciadores
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Organize um evento relevante para os influenciadores. 
Se tiver orçamento disponível, aproveite o lançamento de 
algum produto novo ou o repaginamento do cardápio, 
por exemplo, e crie um evento especial. Você pode incluir 
degustações, espaços “instagramáveis”, cabine de fotos 
etc.

Conte para o influenciador a história do restaurante, de 
onde veio o chef, como é a dinâmica da equipe etc. Isso 
humaniza o seu negócio e permite que a pessoa tenha 
mais repertório na hora de divulgar o estabelecimento.

Deixe que o influenciador escolha seu prato principal e 
coloque o nome dele. Essa é uma estratégia bastante 
comum de alguns restaurantes icônicos, como o Paris 6, e 
faz com que o influencer se sinta valorizado e disposto a 
voltar.
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Com esse e-book, tentamos esclarecer algumas 
questões que giram em torno do trabalho com 
influenciadores. Quem são, por que se destacam, quais as 
vantagens de fazer parcerias e que ações podem ser 
realizadas. 

É importante acompanhar as tendências de marketing 
e comunicação para aperfeiçoar os resultados do seu 
restaurante. Mesmo que não queira fazer uma ação 
direta com os influenciadores, é interessante mapeá-los e 
acompanhar o seu trabalho. 

Conclusão



Precisa de ajuda
para gerenciar o
marketing digital do 
seu negócio? 

com um de nossos consultores 
e agende uma avaliação gratuita.

Entre em contato 

ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511973215892
https://www.instagram.com/viralatadigital/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/
https://www.viralatadigital.com/


VLD
Sobre a



A ViraLata Digital é uma agência de comunicação e marketing 
digital. Contamos com uma equipe especializada e 
multidisciplinar apaixonada por resultados.

Aqui, o foco do trabalho é o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de vendas, comunicação e marketing digital, com o 
objetivo de aumentar o faturamento do negócio dos nossos 
clientes.

Não importa o tamanho da sua empresa. Através da 
mensuração de resultados, aperfeiçoamos as estratégias 
aplicadas e garantimos a máxima segurança no investimento 
em ambientes digitais. 

Os produtos e serviços da ViraLata Digital são desenvolvidos de 
acordo com as necessidades de cada cliente e mercado 
específico. Atuamos com Gestão de Redes Sociais, Marketing de 
Conteúdo, Gestão de Anúncios e Design Gráfico. 

Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blog

Quer mais dicas para
ficar por dentro 
das tendências do
marketing digital? 
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Lá, postamos conteúdos semanalmente que podem 
te ajudar a impulsionar o seu negócio. 
 

https://www.viralatadigital.com/
https://www.viralatadigital.com/blog-vira-lata-digital


Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blogObrigado!
ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://www.instagram.com/viralatadigital/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/
https://www.viralatadigital.com/



