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Prefácio

Neste livro, você encontrará dicas práticas que vão ajudar o seu 
negócio a vender mais. Também vou falar sobre outros assuntos, 
como o cenário do mercado de restaurantes, a influência da 
internet na venda de alimentos e bebidas, o delivery online e 
como nós, da Vira Lata Digital, temos ajudado muitos donos de 
restaurante a ajustar seus negócios e vencer seus momentos de 
dificuldade.

Se você é dono de restaurante ou profissional que gere 
negócios da gastronomia, este conteúdo foi feito especialmente 
para você. Com este pequeno livro, tenho a intenção de oferecer 
um ponto de partida a todos aqueles que acreditam que uma 
boa gestão de marketing pode gerar maiores resultados aos seu 
restaurante.

Se você é apenas um empreendedor curioso, acredito que o 
conteúdo também pode lhe gerar valor. Afinal, as soluções pra 
quem busca aumentar os lucros estão sempre ligadas à 
construção de uma marca mais sólida.

Nessa introdução levanto alguns pontos 
relevantes que poderão lhe ajudar no decorrer 
da leitura.
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O mercado de restaurantes
Que o delivery por telefone vem perdendo espaço para 

aplicativos e outras plataformas de pedidos online já não é 
novidade. Em capitais e cidades mais populosas, aplicativos 
como iFood, Uber Eats e outros marketplaces têm investido 
bastante e conquistado parcelas muito significativas do 
mercado. O crescimento é inevitável e, dia após dia, o brasileiro 
desenvolve o hábito de comprar os mais variados itens, produtos 
e serviços online.

Se você está lendo este material, é porque não só compreende 
o que estou dizendo, como se preocupa com a influência da 
internet no mercado dos restaurantes. Acredito que essa 
preocupação tenha um único motivo: você não está indo tão 
bem quanto gostaria.

Se você é apenas um empreendedor curioso, acredito que o 
conteúdo também pode lhe gerar valor. Afinal, as soluções pra 
quem busca aumentar os lucros estão sempre ligadas à 
construção de uma marca mais sólida.

04

Talvez você já tenha percebido, talvez não, mas o 
comportamento de consumo do brasileiro muda 
constantemente. Fatores como os avanços tecnológicos, o 
surgimento de novos produtos e tendências, de ferramentas que 
nos permitem comprar em casa, e de meios de comunicação 
mais interativos como as Redes Sociais, têm causado uma 
enorme mudança no perfil de consumo. Avaliando o cenário dos 
restaurantes e o comportamento de consumo emergente, penso 
que num futuro próximo existirão dois tipos de restaurantes com 
potencial promissor: os que vendem experiências e os que 
vendem online. 

É isso: ou você dará um motivo e oferecerá algo especial ao 
consumidor para atraí-lo, ou ele preferirá comprar online. Pra 
começo de conversa, o fato de você vender online ou não pouco 
importa. Os consumidores tomam a decisão de fazer um pedido 
online ou de viver a experiência do seu negócio navegando na 
internet e nas redes sociais. Por isso, você precisa primeiro 
construir sua presença digital. 



Prefácio
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Há um bom tempo trabalho ajudando empresas e 
restaurantes a vender mais através da divulgação online. 
Conversando com os meus clientes e com outros donos de 
restaurante, percebo um mercado desaminado. Vejo muitos 
vendendo menos do que vendiam, com problemas financeiros e 
batendo na porta sem um norte para sair da situação. Por esse 
motivo, resolvi reunir estratégias, soluções, ferramentas e 
sacadas que têm me feito entregar um excelente resultado 
financeiro aos meus clientes.

Antes de adentrar no conteúdo do livro, clique nos links abaixo 
e siga meus perfis nas redes sociais:

instagram.com/viralatadigital

facebook.com/agenciaviralata

Sempre publico novidades sobre o mercado e conteúdos 
relevantes a respeito de marketing para restaurantes. 

É isso, meus amigos. Sejam bem-vindos ao conteúdo das *10 
AÇÕES PARA ATRAIR E FIDELIZAR CLIENTES NO SEU 
RESTAURANTE*. Essas são as principais técnicas que me ajudam 
a solidificar as marcas e a construir uma audiência online que 
aumenta o faturamento dos meus clientes.
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Ação 01 - Trabalhe com delivery online

Para que você tome a melhor decisão sobre como iniciar um 
processo de vendas por delivery online, farei uma comparação 
entre as plataformas de marketplace e outras saídas disponíveis 
no mercado e abordarei as vantagens e desvantagens de cada 
uma delas. Talvez você ainda não esteja convencido de que 
entrar nesse mercado é um bom negócio, então antes de entrar 
no campo da ação, falarei sobre o cenário. 

O volume de vendas online cresce diariamente no mundo todo 
e isso acontece por influência de vários fatores. A praticidade de 
comprar sem sair do conforto de casa, a possibilidade de 
pesquisar preços rapidamente e economizar, e a evolução das 
plataformas de vendas — como sites e aplicativos — são alguns 
dos motivos desse crescimento. 

Cenário de vendas online
no Brasil
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A PricewaterhouseCoopers – PwC é uma das maiores empresa 
de auditoria e consultoria do mundo. Nos últimos anos, ela 
realizou estudos sobre os hábitos de consumo online e off-line em 
mais de 150 países. Em 2017, um levantamento traçou o perfil do 
consumidor brasileiro e trouxe dados muito relevantes sobre sua 
tomada de decisão.

O estudo aponta que “63% dos entrevistados afirmam realizar 
mais pesquisas de preço em diferentes varejistas para 
encontrar o menor preço”. Isso parece obvio devido à crise 
financeira que se instalou no país. Se você está se perguntando o 
que esse dado tem a ver com você e com o seu negócio, eu 
respondo. Hoje em dia, quando alguém quer pesquisar o preço 
de algum produto, onde a pesquisa é feita? Eu utilizo a internet e 
acredito que você faça o mesmo.

O mesmo estudo da PwC foi realizado em 2012 e, na época, o 
resultado foi outro: 70% das pessoas preferiam realizar suas 
compras em lojas físicas. Em 2017, o panorama se inverteu e 
mostrou que “70% dos consumidores entrevistados dizem 
preferir o computador para fazer aquisições”. Isso significa que 
as pessoas não só pesquisaram mais na internet, mas também 
compraram mais online. Em 2019, dois anos depois, o cenário das 
compras online está ainda mais forte.



Ação 01 - Trabalhe com delivery online

O estudo apenas reafirma o que já sabíamos. Dia após dia, o 
universo de consumidores online aumenta e o de consumidores 
físicos diminui. No mercado dos restaurantes, o mesmo acontece. 
Tendências de comida saudável congelada, sites e ferramentas 
de venda estão a todo vapor. Aplicativos como iFood, Uber Eats, 
Rappi e outros estão faturando e investindo alto nas grandes 
cidades e a previsão é de que continuem expandindo até 
atingirem cidades menores.

Bom, eu trouxe todos esses dados pra que você reflita sobre o 
cenário e responda duas perguntas de uma forma mais 
consciente.
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Já falei sobre isso e penso que além do delivery online, oferecer 
experiências atraentes também será uma saída para manter o 
faturamento. Mas se você analisar o mercado, vai perceber que 
a venda online só agregará faturamento e te trará excelentes 
resultados a médio e longo prazo. 

Pra quem quiser acompanhar na íntegra a pesquisa de 2017, é só clicar nesse link: 

 https://www.pwc.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/pwc-revela-mudanca-habitos-compra-brasileiro.html

Pergunta 01:

Muitos restaurantes têm enfrentado um esvaziamento de 
seus salões e estão perdendo espaço para o delivery online.

Pensando nisso, quanto espaço você acredita que o delivery 
online vai conquistar do mercado nos próximos 02, 05 anos e 10 
anos? 

Pergunta 02:

Quanto desse espaço seu restaurante pretende ocupar e 
quão atrás da concorrência você estará se não começar um 
trabalho agora? 



Ação 01 - Trabalhe com delivery online
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Se você entendeu a venda online como uma boa opção e quer 
começar a estruturar a sua operação, vai precisar escolher a 
melhor maneira de fazer isso. Assim, considere antes de tudo 
quais as ferramentas disponíveis na sua região.  

Em cidades mais populosas e nas capitais, aplicativos de 
marketplace como iFood, Uber Eats e Rappi serão uma boa 
opção para começar. Em cidades com menor número de 
habitantes, essas plataformas provavelmente ainda não estarão 
disponíveis, por isso vou apresentar algumas alternativas. 

O primeiro passo é verificar se algum aplicativo que promove a 
venda de muitos restaurantes está em funcionamento na sua 
região. Caso não tenha opções disponíveis, sugiro acessar a 
plataforma Neemo, uma solução que pode ser interessante pra 
você. Agora vou apontar vantagens e desvantagens dos 
marketplaces. 



Gastos Marketing e Divulgação: o investimento em 
propaganda e divulgação é feito pelo marketplace. Isso resulta 
em vendas sem que você tenha que investir diretamente nessas 
ações.

Base de clientes consolidada: essas plataformas já têm uma 
base de clientes consolidada e investem constantemente em 
marketing para aumentar essa base. Quando você vende pelo 
marketplace, ele automaticamente traz clientes pra você.

Plataforma sempre pronta: as plataformas de venda estão 
prontas para o uso e você não precisa se preocupar com 
atualizações e implementação de novas funcionalidades.

Entregadores: o serviço de entregadores está incluso na taxa 
de operação cobrada pelo sistema. Dessa forma, você não 
precisará assumir um custo fixo com esses colaboradores. 

Vantagens
do marketplace
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Não estão disponíveis em todo território: os serviços dos 
marketplace não estão disponíveis em cidades menores.

Taxas altas por venda: as taxas por venda são consideradas 
elevadas por muitos gestores. Sem o serviço de entrega, elas 
podem variar entre 12 e 15 porcento sobre o valor vendido.  

Taxas com entrega: a porcentagem cobrada sobre a venda 
com serviço de entrega pode variar entre 23 e 30 porcento sobre 
o valor da compra.  

Base de cliente: ao utilizar plataformas de pedidos, você não 
tem acesso aos dados do cliente. Informações como e-mail e até 
mesmo telefone não podem ser acessadas pelo restaurante. 
Com isso, você vende, mas o cliente não é seu, é do marketplace. 

Mensalidade: além da taxa por pedido, você precisará investir 
numa mensalidade para uso do sistema. O valor mensal 
normalmente varia entre R$100,00 e R$300,00. 

Concorrência num mesmo ambiente: seu negócio dividirá 
espaço com a concorrência dentro do mesmo sistema de vendas. 

Desvantagens
do marketplace
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Ação 01 - Trabalhe com delivery online
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Abordadas as vantagens e desvantagens, você precisará 
escolher se trabalhará com um marketplace ou se desenvolverá 
seu próprio sistema de pedidos. Se pela ausência de atuação 
dessas plataformas na sua região ou por qualquer outra questão 
você decidir trabalhar com uma plataforma sua, vou apontar 
aqui uma boa alternativa.

Um dos maiores problemas de elaborar um sistema próprio é o 
alto investimento inicial para o desenvolvimento da plataforma 
de pedidos. Esse fator torna a ação inviável para muitos 
comércios. 
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Ação 02 - Construa sua própria audiência

Chamamos de audiência o público que já consumiu seu 
produto ou que, de alguma forma, já se relacionou com a sua 
marca. Mas é importante ressaltar que só pode ser considerada 
uma audiência pessoas com quais você ainda tem meios de se 
comunicar. Ao utilizar aplicativos de marketplace, por exemplo, 
você recebe pedidos, mas a audiência não é sua, é do aplicativo. 
Você normalmente não tem acesso a nenhum contato da venda 
que fez.

Isso significa que, enquanto seu negócio possui margem de 
lucro ou está disposto a pagar uma alta taxa para as 
plataformas, fica tudo bem. Mas e quando você decidir que não 
quer mais pagar a taxa? Ao deixar de utilizar tais plataformas, 
você perde o controle sobre sua audiência e seu volume de 
vendas se reduz a zero.

O que é uma audiência? Como construir uma 
audiência?
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Se você decidiu dominar sua audiência, será preciso criar 
mecanismos e ambientes de controle. É possível construir uma 
plataforma própria ou utilizar as redes sociais como ambiente de 
relacionamento com o cliente. 

Para direcionar os clientes do marketplace a outros ambientes, 
o primeiro e mais comum mecanismo é a produção de material 
físico, isto é, um flyer ou panfleto que conte aos clientes que 
pedem em marketplace que você está em um novo ambiente 
(site, whatsapp, aplicativo, ou rede social) e que ele terá 
benefícios ao se conectar com tais plataformas. 

Contudo, tenha a consciência de que seu cliente não acessará 
sua plataforma sem ter um bom motivo pra isso. Por isso, ofereça 
descontos, promoções e benefícios para conseguir atraí-los para 
a sua plataforma. Lembre-se de que nela não existem as taxas 
cobradas pelo marketplace. Portanto, use essa folga na sua 
margem para cativar seus clientes com os descontos. 
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Ação 03 - Use as redes sociais

A pesquisa da PwC de 2017 revela que a experiência digital é 
importante para a jornada de compra do consumidor. Para “46% 
dos ouvidos, as redes sociais são a fonte de inspiração mais 
influente na decisão de consumo”. 

Além de ser um meio de se comunicar e promover ações de 
vendas para sua audiência, as Redes Sociais permitem a 
inserção de anúncios que podem lhe ajudar a crescer em dois 
campos: aumentar o tamanho da sua base de relacionamento e 
criar anúncios que direcionem o usuário para sua plataforma de 
vendas online. Os resultados dessas duas ações são o 
crescimento do faturamento a curto prazo e o aumento da 
lembrança de marca a longo prazo. 

Para simplificar, pense que existem dois tipos de marketing: o 
marketing de branding e o marketing de resposta direta digital. 

O marketing de resposta
direta
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No marketing de branding, você investe R$ 50.000,00 em 
campanhas de marketing e, desta forma, sua marca aparecerá 
para um grande número de pessoas. Essas pessoas vão lembrar 
de você e, a longo prazo, é esperado que o investimento retorne. 
Esse tipo de ação é comum para empresas com grandes verbas 
de marketing. 

O problema desse tipo de marketing é que, ao contrário das 
grandes empresas, pequenos investidores não têm milhões de 
reais para investir em marketing. Eles têm um orçamento restrito 
e cada real gasto precisa dar retorno. 

Eu não estou dizendo que o marketing de branding não dá 
retorno. Mesmo porque, se não desse retorno ninguém investiria 
assim. Mas eu imagino que você não tenha rios de dinheiro para 
esse fim e não possa se dar ao luxo de investir sem mensurar o 
resultado. 

No marketing de resposta direta, a lembrança da marca pelo 
cliente não é o mais relevante. O que importa de verdade é que 
ele gere retorno financeiro para o seu negócio. Sendo assim, a 
métrica mais relevante nesse tipo de anúncio é a que chamamos 
de retorno de investimento – ROI, que calcula o retorno financeiro 
gerado pelo seu investimento. 



No marketing de resposta direta, você faz seus anúncios em cinco passos:

Estipule um valor de investimento para a sua campanha.01
Crie campanhas diferentes e divida seu orçamento entre elas. 02
Meça o retorno de cada campanha.03
Redirecione o investimento das campanhas que performam pior para as que performem melhor.04
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Pegue o lucro obtido e reinvista aumentando o orçamento. 05



Ação 03 - Use as redes sociais

Anúncios em redes sociais são uma excelente ferramenta de 
marketing de resposta direta e podem ser potencialmente 
explorados pelo seu negócio. Para mensurar os resultados em 
seu restaurante, você precisa definir a ação que quer que o 
usuário tome em seu anúncio e se preparar para mensurar o 
retorno. Para restaurantes, é possível direcionar o usuário às 
seguintes ações:
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Além de oferecer a possibilidade de anúncios para ações de 
venda, as redes sociais têm o potencial de apresentar aos 
usuários seus produtos e serviços e assim conquistar novos 
clientes para o seu estabelecimento.

Para tanto, é necessário que você organize um conteúdo que 
apresente seus pratos e demais produtos à venda no 
estabelecimento. O retorno desse tipo de ação não costuma 
acontecer a curto prazo, mas é importante para a construção e o 
desenvolvimento da marca.

Baixar seu APP: Direciona o usuário à página de download.

Ligar para o restaurante: Mostra ao usuário seu número e 
ele pode ligar com um clique.

Fazer uma reserva: Direciona o usuário ao seu site ou à 
página de reserva.

Fazer um pedido: Direciona o usuário à página de pedidos 
do seu site ou ao aplicativo. 

Fazer pedido pelo WhatsApp: Direciona o usuário a uma 
conversa com seu número de WhatsApp.
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Ação 04 - Trabalhe com fotos profissionais
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Quando o assunto é comida, a aparência conta muito. Um 
prato com boa aparência certamente gera desejo e vontade no 
consumidor. A expressão “comendo com os olhos” é perfeita para 
essa ocasião. Apesar de saber que em alguns casos uma comida 
visualmente diferente pode ter um sabor maravilhoso, em geral 
ela não desperta o interesse da maioria das pessoas. 

Independente do meio de comunicação, seja ele um cardápio, 
outro material impresso ou na divulgação online, uma boa foto é 
fundamental para apresentar aos clientes o potencial da comida 
e gerar desejo de consumo.

Então, não economize nesse quesito. Nada de pedir para um 
amigo ou sobrinho tirar foto. Contrate um profissional 
qualificado, você vai sentir o resultado no seu faturamento. 
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Ação 05 - Trabalhe com influenciadores

Talvez você já tenha ouvido falar sobre os influenciadores 
digitais, talvez não. Mas se você quer vender mais e fazer sua 
marca crescer na internet, sugiro que você preste bastante 
atenção no trabalho dessa galera. Os influenciadores são 
chamados assim, pois, através da produção de conteúdo em 
seus blogs e redes sociais, eles têm o poder de exercer influência 
sobre a sua audiência. E acredite, um único influenciador pode se 
comunicar com uma audiência de milhões de pessoas de uma 
só vez. 

É interessante que se crie relacionamento e se desenvolva 
parcerias com influenciadores, principalmente porque quando 
eles publicam, é como se fizessem uma recomendação. Nesse 
tipo de ação, você terá o potencial de atingir a audiência dele e 
promover a sua marca.

Existem dois tipos de parcerias com influenciadores: as 
parcerias pagas e as permutas. Ou seja, ou o influenciador vai 
cobrar um valor em dinheiro para frequentar o seu 
estabelecimento e publicar sobre ele, ou vai fazer a publicação 
em troca do consumo dos seus produtos.
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Muita gente me pergunta o que de fato vale a pena. E a dúvida 
é válida, afinal além de ter que decidir entre pagamento ou 
permuta, existem alguns com milhares e outros com milhões de 
seguidores. Se você está no universo de uma pequena cidade, 
existem também os influenciadores locais, com uma quantidade 
ainda menor de seguidores. Bom, pra mim a resposta é muito 
simples. 

Com os clientes que atendemos aqui na ViraLata Digital, o 
resultado é medido sempre de uma mesma maneira. Para cada 
influenciador que convidamos para uma parceria, seja ela paga 
ou permuta, emitimos um cupom de desconto para que ele 
possa oferecer à audiência dele um benefício ao consumir no 
restaurante. Nós medimos o retorno gerado por cada 
influenciador de acordo com o faturamento sobre os cupons. 
Assim, fica fácil decidir aqueles que valem a parceria e os que 
não valem.  
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Ação 06 - Trabalhe com cupons de desconto
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Acabo de abordar uma possível ação com cupons de desconto. 
Uma das possibilidades é utilizá-los para medir o potencial de 
um influenciador digital de te trazer clientes. Mas esse não é o 
único benefício que um cupom pode oferecer ao seu negócio. 

Os cupons devem ser criados e distribuídos para cumprir duas 
funções principais: conquistar novos clientes e fazer com que 
clientes antigos voltem a comprar. Quando o assunto é desconto, 
não importa qual a sua plataforma de vendas, ele sempre 
poderá cumprir os dois objetivos listados. 

Cupons de desconto servem para compras em sites, aplicativos 
e outras plataformas de venda online, mas também podem ser 
potencialmente explorados no ambiente offline. Isso pode ser 
feito por meio da distribuição de material impresso em ações de 
panfletagem e através da distribuição de cartões fidelidade. 

Se você me perguntar qual a melhor ação para o seu negócio, 
eu vou responder que depende. São muitos os fatores que vão 
determinar qual a melhor forma de trabalhar com descontos. 
Pense, qual o público do seu restaurante? Como ele gostaria de 
receber um desconto? Você pode responder essa pergunta muito 
melhor do que eu.

 Para produtos de alta rotatividade e baixo preço, como um 
restaurante de pratos feitos em uma região empresarial, eu diria 
que um cartão fidelidade com a chamada “junte 10 selos e 
ganhe um almoço”, pode ser uma boa pedida. Agora, vamos 
concordar que esse tipo de abordagem para um restaurante de 
alta gastronomia provavelmente não daria certo e poderia até 
ofender alguns clientes caso a abordagem fosse feita de forma 
equivocada.
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Ação 07 - Interaja com o seu cliente

Em breve nós vamos lançar um e-book com técnicas de 
persuasão e abordagem que fazem clientes de restaurantes 
comprarem mais. Eu vou explicar rapidamente como funcionam 
essas técnicas e vou adiantar uma delas aqui, pra te ajudar com 
a ação de interação.

Toda venda é um processo de decisão na cabeça do 
consumidor. Eu não sei se já pensou sobre isso, mas grande parte 
das decisões que tomamos são emocionais, e não racionais. 
Comer alimentos não saudáveis, gordurosos, frituras e açúcares 
em excesso fazem mal à saúde. Se essa tomada de decisão fosse 
racional, não comeríamos mais do que o necessário, nem 
alimentos gordurosos e pouco saudáveis. 

Mas a maior parte das decisões que tomamos são processadas 
por uma parte do cérebro chamada sistema límbico. Esse 
sistema é responsável por nossas emoções e por nosso instinto de 
sobrevivência. Algumas técnicas de persuasão ativam pontos 
específicos de análise que são comuns a qualquer ser humano e 
é através delas que fazemos com que o desejo de compra seja 
irresistível. 
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Viver em comunidade e interagir é parte fundamental da 
natureza humana. Quando você cria meios para que o seu 
cliente interaja com o seu negócio, você abre uma porta para que 
ele se sinta parte do ambiente, e até mesmo do seu negócio. Criar 
mecanismos e espaços de interação vai te ajudar a divulgar o seu 
negócio e vai fazer com que outras pessoas tenham vontade de 
comprar. 

Com um de nossos clientes, criamos uma ação digital no 
Instagram em que sempre que um cliente publica sobre algum 
produto e marca a página, nós republicamos a informação, 
marcamos a pessoa de volta e agradecemos pelo carinho. Dessa 
forma, as pessoas se sentem mais próximas da marca e a relação 
gera indicações e novas marcações. O resultado disso: ainda 
mais visualizações na marca. 

Uma outra ação que pode gerar interação e que ativa também 
o campo emocional do cérebro é a competição. Aqui em São 
Paulo, algumas hamburguerias que tem um recorde na parede 
ficaram famosas por isso. Essa ação é antiga, e já foi usada por 
vários estabelecimentos. Mas a mistura de técnicas de interação 
e competição são quase irresistíveis aos olhos do freguês. Ações 
assim tendem a atrair grupos de amigos e gerar repercussão.  



08Ação
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Ações comemorativas tendem a atrair clientes o ano inteiro. 
Elas podem ser trabalhadas com dois objetivos: lembrança de 
marca e retenção de cliente. 

Datas comemorativas são sempre um bom motivo para viver 
uma experiência especial. Aniversário, dia dos namorados, dia 
das mães, dos pais, páscoa, natal, enfim. Crie programações e 
ofertas específicas para essas datas e use seus canais de contato 
com o cliente para convidá-los para comemorar no seu 
restaurante. 



09Ação

Seja encontrado
no Google de
forma gratuita
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Quem aí não dá um “google” antes de sair de casa pra saber se 
o lugar está aberto, pra conferir o endereço ou até pra dar uma 
lida na avaliação de pessoas que já visitaram? É de suma 
importância que o seu negócio esteja visível aos clientes. Caso 
contrário, como eles vão obter informações?

Uma opção viável é o Google My Place. A ferramenta é 
disponibilizada pelo Google de forma gratuita, basta acessar o 
link google.com/mybusiness e cadastrar os dados do seu 
negócio. 

Essa estratégia serve tanto para negócios locais, que se 
beneficiam com a captação do público, quanto para negócios 
online, permitindo que os clientes tenham uma melhor 
visualização do endereço e horário de funcionamento, por 
exemplo.

Vou listar algumas vantagens de maneira simplificada:



Vantagens
do Google MyPlace
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A ferramenta dá acesso a várias estatísticas sobre o 
comportamento do seu cliente, como o que o público anda 
buscando e o número de visitas da página.

É possível analisar também o desempenho qualitativo da 
página e interagir diretamente com o cliente, respondendo 
perguntas e comentários.

Ao utilizar a ferramenta, você automaticamente cria uma 
página no Google+, aumentando a presença digital do seu 
negócio. Ou seja, você pode divulgar por lá fotos do seu 
estabelecimento, promoções e outras novidades.

O Google My Place te ajuda a manter o seu negócio sempre 
atualizado. Além de garantir um bom engajamento, as 
informações podem ser úteis na captação cada vez maior de 
clientes.



10Ação

Comece agora!
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Acredito que, tendo lido até aqui, você já tem uma boa 
bagagem de estratégias para iniciar ou aprimorar um trabalho 
de marketing no seu negócio.

É claro que cada caso é particular, e expus aqui a minha 
experiência com clientes proprietários de restaurantes. Mas, de 
fato essas técnicas têm dado bastante resultado e espero que o 
mesmo aconteça no seu negócio.

E aí, o que você está esperando pra começar?



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

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



