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Introdução

Nos últimos anos, o marketing digital ganhou 
grande destaque em todos os mercados, incluindo 
o de alimentação. Com a chegada da pandemia e as 
mudanças ocasionadas por ela, foi nítida a maneira 
como ele ficou ainda mais relevante em pouquíssimo 
tempo.

Restaurantes que antes focavam apenas em manter as 
mesas cheias e não trabalhavam as possibilidades que 
existem além do ponto físico, por exemplo, tiveram 
que se adequar à nova realidade e encontraram no 
marketing digital o parceiro que precisavam para atrair 
e fidelizar clientes, mantendo as “portas abertas”, ainda 
que virtuais.

 O que muitos empresários do setor ainda não sabem, 
porém, é que não basta simplesmente criar um perfil 
nas redes sociais e postar de maneira aleatória ou se 
cadastrar em um marketplace para aproveitar todo 
o potencial do marketing digital. 

É preciso, antes, se atentar a outros assuntos, como os 
abordados nos capítulos deste guia.

Leia com atenção e ponha em prática cada ensinamento!

Matheus Lessa
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É impossível usar o marketing digital sem ter uma marca envolvida.

Essa marca é a sua identidade no mundo dos negócios e o seu 
grande diferencial!

Portanto, antes de querer adotar qualquer estratégia de marketing, 
inclusive no mundo offline, é preciso criar uma marca consistente, que 
esteja ligada a uma promessa e à solução de um problema.

Mas, afinal, como entregar essa promessa?

Essa entrega é feita justamente por meio da experiência oferecida ao 
seu cliente, sendo dividida em três níveis:

1. Com o produto ou serviço
2. Com o local
3. Com a sua MARCA: esse é o nível mais poderoso!
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Somente trabalhando bem a sua marca no marketing digital, vendendo 
seu negócio antes de querer vender qualquer produto, é que você 
conseguirá construir um relacionamento sólido com seus clientes e 
oferecer a eles a melhor experiência de alimentação que podem ter.

A marca Starbucks é um ótimo exemplo nesse contexto: ela conseguiu 
criar uma verdadeira legião de fãs pelo mundo. Hoje, seus espaços 
são vistos como locais para relaxar e passar um tempo com os amigos, 
e os produtos secundários, como canecas e até mesmo camisetas, 
são vendidos tanto quanto os itens de alimentação. O simples fato 
de anotarem os nomes dos clientes nos copos já faz com que eles 
enxerguem um serviço diferenciado.
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O Outback também não poderia ficar de fora desse assunto: nos 
restaurantes da marca os clientes encontram sinônimo de diversão 
e diferenciação! Existem filas para os famosos happy hours, o refil de 
algumas bebidas faz o maior sucesso, assim como os famosos pratos e a 
ambientação australiana, e o cuidado com que os funcionários atendem 
às mesas. Esse conjunto faz com que os clientes sempre queiram voltar. 
Quem já comemorou aniversário em um Outback ou precisou de 
adaptação em algum prato por conta de restrição alimentar sabe bem o 
que queremos dizer: o relacionamento e o atendimento são “de outro 
nível”. 

É claro que um bom ambiente e uma boa comida são essenciais, 
mas é a soma do relacionamento com a experiência que 
realmente faz com que os consumidores queiram comprar cada 
vez mais com você.



Marketing digital: 
explorando os recursos 
das redes sociais

2



Instagram: a rede social perfeita para um negócio 
de alimentação, por trabalhar com um forte apelo 
visual tanto em fotos quanto em vídeos;

Facebook: “irmão mais velho” do Instagram, o 
Facebook também permite postagens em diversos 
formatos, além de oferecer ferramentas de criação 
de anúncios para tornar qualquer marca mais 
conhecida nas duas redes sociais;

Google Meu Negócio: ao cadastrar seu negócio 
de alimentação no Google Meu Negócio, ele se 
torna muito mais visível nos resultados das buscas 
e também no Google Maps. O cadastro é gratuito;
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TripAdvisor: negócios cadastrados no TripAdvisor 
são visualizados por viajantes do mundo todo. Os 
comentários e avaliações de quem já testou ficam 
à disposição dos leitores. Quanto mais positivas 
forem as avaliações que você receber, maiores 
são as chances de ganhar como diferencial um 
Certificado de Excelência para exibir em seu 
estabelecimento;

Marketplaces: iFood, Rappi e Uber Eats podem 
ser boas opções na hora de vender mais, 
principalmente por serem, além de marketplaces, 
locais onde sua marca fica visível para um grande 
número de pessoas. Cada uma dessas vitrines 
expõe sua marca de uma forma diferente e oferece 
benefícios distintos. 

Você percebe as redes sociais e os marketplaces como vitrines para os negócios de alimentação? Elas realmente são. 
E justamente por isso você deve trabalhar muito bem a presença da sua marca nesses espaços.

Aqui vão alguns exemplos de onde você deve estar: 
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Quer um exemplo de como começar a trabalhá-las? 

Dê o primeiro passo com o Instagram, criando uma conta que:

• Tenha uma boa foto de “perfil” (pode ser seu logo também)
• Tenha uma frase que resuma seu negócio (por exemplo: “A 

churrascaria mais completa da região”)
• Tenha um CTA (por exemplo: “entre em contato e faça sua 

reserva” ou “clique abaixo e veja nosso cardápio”)
• Tenha destaques, com informações que são de interesse do seu 

público
• Tenha fotos de qualidade no feed (lembrando que você pode 

tirar ótimas fotos com seu próprio celular, ou contratar um 
fotógrafo especialista em gastronomia)

• Tenha a descrição do prato presente em cada foto (quanto mais 
criativa e completa, melhor)
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Além disso, é imprescindível “usar e abusar” de todas as possibilidades 
dos Stories, como a caixa de perguntas e a criação de enquetes. É nesse 
espaço que você cria relacionamento e engaja seus seguidores –
lembrando que cada Stories fica ainda mais interessante com o auxílio 
de alguns aplicativos, como o Mojo, que oferece templates incríveis!

E quanto às funcionalidades de vídeo Reels e IGTV? 

Explore-as ao máximo, pois elas ajudam a levar mais pessoas para sua 
conta. A dica é utilizar aplicativos que ajudem na edição, para que seus 
vídeos fiquem ainda mais chamativos. Veja como explorar cada opção: 

REELS

A ferramenta é ótima para aumentar o alcance do perfil por meio de 
vídeos de até 30 segundos, que podem conter áudio original ou uma 
música escolhida por você. Pode ser um vídeo contínuo ou a junção de 
vários: o que vale é a criatividade na hora de aumentar as visualizações 
e conseguir compartilhamentos (não deixe de usar hashtags aqui 
também). 
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Quer começar bem nessa funcionalidade? Aposte nos vídeos estilo 
food porn (comidas sedutoras, que enchem os olhos e deixam a 
boca cheias d́ água), não há quem resista! 

IGTV

O IGTV é perfeito para ajudar você a criar autoridade e, principalmente, 
relacionamento com os seus clientes. Nele podem ser postados vídeos 
de até 60 minutos nos quais você pode apresentar receitas, bastidores 
e curiosidades do seu negócio ou outros temas que julgar importantes 
para a sua audiência.

Não se esqueça de também acrescentar hashtags e, se quiser, 
inserir algum link. Aproveite: nas legendas do IGTV ele ficará 
clicável.

Seu negócio tem um site, um blog e páginas bacanas que seus clientes 
devem conhecer? Se sim, não é preciso se preocupar em escolher apenas 
um deles para deixar em sua bio do Instagram: utilize a ferramenta 
Linktree e insira diversos links em um só! Um dos botões criados pode, 
inclusive, levar diretamente ao seu cardápio.
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DICA: você se lembra de que falamos do CTA que deve ter em sua 
bio? Se for utilizar o Linktree, ele pode ser algo como “Saiba tudo 
sobre a gente clicando abaixo”.

Guarde esta lista de aplicativos e serviços que você pode começar a usar 
agora mesmo sem gastar nada:

InShot
para a edição de vídeos pelo celular

Repost for Instagram
para repostar as publicações de seus clientes

Mojo
para criar Stories com templates incríveis

Linktree
para organizar todos os seus links em um só
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No capítulo anterior você viu um exemplo de como trabalhar o marketing 
digital em seu negócio a partir das redes sociais, mas existem outras 
possibilidades incríveis fora desse ambiente.

Que tal colocar seu cardápio em um QR Code? 

Esse recurso ganhou ainda mais força na pandemia, já que o uso do 
código reduz o manuseio de objetos para evitar contaminação. Ele pode 
ficar exposto em cada mesa, para que os clientes o acessem via celular 
e façam seus pedidos.

O QR Code pode, também, levar o cliente para o WhatsApp do seu 
negócio para dar uma nota ao atendimento ou para responder a uma 
pesquisa rápida.

Outra forma de aproveitar bem o QR Code é disponibilizar em 
cada comprovante de compra um código de desconto exclusivo 
para ser utilizado na próxima compra, por tempo limitado.
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Outra opção interessante é o cardápio digital exibido no formato mídia. 
 
Out of Home: você pode colocar telas nas paredes e na sua vitrine (caso 
tenha) com o menu do dia ou exibindo tudo o que o seu estabelecimento 
oferece. 

Trata-se de uma estratégia utilizada há muitos anos por redes de fast food, 
e que também permite a exibição de peças publicitárias ou conteúdos 
da própria marca em pequenos intervalos, além dos já mencionados QR 
Codes é interessante até mesmo um “combinado” com suas postagens 
online.

Isso mesmo: nada impede que você utilize essas telas para 
compartilhar também seus Stories do Instagram, permitindo que 
esses conteúdos atinjam quem está no seu estabelecimento e que, 
por algum motivo, ainda não segue você/sua marca.
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Agora, falando especificamente sobre o WhatsApp:

Ele, definitivamente, é uma ferramenta incrível para quem quer 
investir em marketing digital alcançando as pessoas certas a um custo 
praticamente zero.
Você pode, inclusive, aproveitar que seu QR Code levou as pessoas a 
mandar avaliações sobre seu estabelecimento para salvar cada número, 
enviar uma mensagem de agradecimento pedindo que salvem o contato 
para conteúdos exclusivos e, a partir daí, utilizar a função “Lista de 
Transmissão” para falar sobre novidades e ofertas.

E quanto ao recurso “Status” do WhatsApp?

Aproveite ao máximo também!

Nele, bem como nos Stories do Instagram, você pode postar fotos e 
vídeos sobre a rotina do seu negócio e acrescentar a localização para 
que seja mais fácil chegarem até você. As postagens no “Status” contam, 
ainda, com a vantagem de poder acrescentar links clicáveis, ficando 
ainda mais fácil levar as pessoas para o seu cardápio, redes sociais ou 
conteúdos específicos. 
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Por fim, o que você acha de obter a ajuda de seus clientes para a 
melhoria do serviço ou a criação de produtos?

Isso pode ser feito de várias formas, como por meio de uma caixa de 
sugestões. Mas, para projetos específicos, vale a pena analisar a ideia de 
criar um grupo no WhatsApp. Ele pode, por exemplo, ser exclusivo para 
os 10 clientes que mais compram de você e ter a finalidade de promover 
um brainstorm coletivo sobre a criação de um novo drink.

A ideia é criar fidelização mostrando aos clientes que você e sua equipe 
realmente se interessam em ouvir o que eles têm a dizer. 

Lembrando que com as estratégias certas de marketing e vendas você 
transforma seu público frio (que não conhece seu negócio) em público 
morno e, posteriormente, em público quente, ganhando ainda mais 
clientes!
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Outro lembrete importante: seu marketing deve ser voltado não 
só para atrair clientes, mas também para FIDELIZAR e MANTÊ-
LOS FIDELIZADOS! 

Você precisa continuar se relacionando com eles, com a estratégia certa, 
para que continuem frequentando seu estabelecimento.

E agora, um questionamento para provocar sua reflexão:

QUAL É A SUA ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL HOJE?

Quando se trata de marketing digital, você precisa ter planejamento 
e estratégia! De nada irá adiantar, por exemplo, postar algo nas redes 
sociais somente quando lembrar ou quiser.
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Falando especificamente sobre planejamento e estratégia:

• Quais serão suas postagens para cada tipo de público 
(frio, morno e quente)?

• Em quais horários você irá postar para ter maior alcance?
• E sua linha editorial, qual será?

Já em relação ao QR Code:

• Onde será usado?
• Com qual finalidade, exatamente?
• Por quanto tempo ficará disponível?

Dê o primeiro passo respondendo a essas perguntas!

SCAN



Exemplo prático de como 
utilizar o marketing 
digital em seu negócio

4



22
menu

Vamos, agora, a um exemplo de aplicação do marketing digital no 
segmento de food service: a criação de um calendário de eventos. 

Crie um calendário para o seu negócio uma vez por mês, usando datas já 
existentes, como o “Dia das Mães”, ou uma data criada por você. Nesse 
guia, vamos considerar que seu primeiro evento será a “Semana das 
Sobremesas”.

A partir da definição de qual será o evento, você irá trabalhar com três 
pilares: 

• Antecipação: sem ela, nenhum evento funciona, pois é a 
forma de movimentar o público e criar expectativa. No que diz 
respeito ao digital, as Lives mostrando um pouco do que terá 
no evento e quais foram as sobremesas escolhidas são ótimas 
aliadas; 

• Estratégia: definir período de duração, se terá sorteio e quais 
serão as regras, qual será a estrutura das lives e Stories que 
podem mostrar o evento, quais anúncios serão criados etc.;
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• Coleta de dados: pense em formas estratégicas de conhecer o 
interesse do seu público em relação ao evento e, “de quebra”, 
colher dados para usar futuramente. Uma dica: leve as pessoas 
para o WhatsApp do seu negócio por meio de chamadas como 
“para participar do sorteio envie ‘eu quero’ para o nosso 
número”. Para conseguir enviar mensagem, cada pessoa 
precisa salvar o seu contato. Logo, bastará que você também 
salve os clientes em sua agenda para criar suas listas de 
transmissão e vender também por meio delas.

Percebeu como as redes sociais e as ferramentas certas são importantes 
para o seu marketing digital? Aqui citamos apenas as Lives como aliadas 
dos seus eventos, mas você pode explorar muitos outros caminhos, ao 
mesmo tempo, para potencializar seus resultados.

E por falar em resultados...

TODA AÇÃO DE MARKETING DIGITAL DEVE SER ANALISADA 
DEPOIS DE FINALIZADA. 
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Você pode começar essa análise respondendo a três perguntas: 

• O que deu certo na ação?

• O que você faria de diferente?

• Qual foi o resultado da ação?

Concluindo...

É, sim, importante conhecer o passo a passo de como trabalhar todas 
as redes sociais a favor de um negócio de alimentação. Porém, de nada 
irá adiantar ter essa informação em mãos se antes você não conhecer a 
importância: 

• Da sua marca
• Do seu público
• Da criação de boas estratégias

E é por isso que escolhemos essas informações para compor esse 
material, dando a você um novo ponto de vista sobre como o marketing 
digital deve ser usado para atrair e fidelizar clientes para o seu negócio.



QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

O Blog Ultragaz Empresas oferece uma série de
conteúdos produzidos especialmente para apoiar 

quem atua no segmento de alimentação fora do lar.

Acesse e cadastre-se para receber as novidades!

A equipe da Ultragaz entende as suas necessidades 
e está capacitada para auxiliar na instalação do GLP 

em seu estabelecimento.

Agende uma conversa gratuita com
nossos consultores.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.59271343.380674195.1603895014-643776116.1603807555
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.2329906.328945977.1605790939-273111475.1605790939
https://ultragazempresas.com.br/

