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MARKETING &
VENDAS
SEU NEGÓCIO
PRECISA DE VOCÊ
S AU DÁV E L

SE
PROTEJA

Por causa do coronavírus (COVID-19) o mundo está
em quarentena. As pessoas estão saindo de casa
cada vez menos (e comprando cada vez menos) para
evitar disseminar a doença. Entretanto, o seu negócio
precisa continuar pois é a sua fonte de renda.(VVH«
XPJXLDU£SLGRHSU£WLFRFRPGLFDVHHVWUDW«JLDV
QDV£UHDVGH0DUNHWLQJH9HQGDV. Para se
DSURIXQGDUQHVVHVWHPDVFRQȴUDRVRXWURVHERRNV
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POR QUE USAR REDES
SOCIAIS NO SEU NEGÓCIO

MARKE_
TING?

0DUNHWLQJ«XPDV«ULHGH
estratégias para criar,
comunicar e entregar
produtos e serviços, são
D©·HVTXHW¬PSRUREMHWLYR
valorizar o que o seu
negócio faz e cativar o seu
S¼EOLFRDOYR2PDUNHWLQJ
SRGHVHURQOLQHRXRɞLQHH
está diretamente ligado às
vendas e ao lucro.
Portanto, é essencial
aplicar algumas estratégias
para melhorar e manter o
seu negócio.

MARKETING
ONLINE

No Brasil, em torno de 121
milhões de usuários estão
conectados nas redes sociais.
Então use elas para divulgar o
seu negócio, falar com seus
clientes e realizar vendas.

Basicamente, são estratégias para a
LQWHUQHWFRPRS£JLQDQR)DFHERRN
enquetes no Instagram e mensagens
no WhatsApp. Com as restrições
devido ao coronavírus, o ideal é
LQYHVWLUQHVVHWLSRGHPDUNHWLQJ
porque não é necessário sair de casa
para colocar em prática as dicas a
seguir.

CRIAÇÃO
DE LOGOS
PELO
C A N VA
/RJRVFULDGRVSHODSODWDIRUPD
Se você ainda não tem um logotipo, use o Canva para criar ele e deixar seu
QHJµFLRFRPDSDU¬QFLDPDLVSURȴVVLRQDOȂHVVDSODWDIRUPDWDPE«PSRGH
VHUXWLOL]DGDSDUDFDUGV FDUW·HVGLJLWDLV SDUD)DFHERRNHΖQVWDJUDP(OH
SRGHVHUXVDGRQRFHOXODU QDORMDGHDSOLFDWLYRVSHVTXLVHSRU&DQYD RXQR
computador pelo site www.canva.com

facebook
para negócios

o que é o facebook para negócios
XPDS£JLQDSDUHFLGDFRPRVHXSHUȴOSHVVRDOPDVTXHIDFLOLWDDLQWHUD©¥R
entre seus clientes e o seu negócio. Você pode usar essa plataforma tanto do
seu celular quanto de um computador.



CRIANDO UMA PÁGINA

1RVHXSHUȴOSHVVRDOGR
)DFHERRNEXVTXHR¯FRQH
“Páginas”, sinalizado por uma
EDQGHLUDODUDQMD



TIPO DE NEGÓCIO

Escolha o tipo de página,
clique em “Negócio ou
Marca”.



NOME DA SUA PÁGINA

Siga as orientações,
colocando o nome da sua
página (que dever o mesmo
do seu negócio) e a categoria
em que ela se encaixa (ex:
alimentação, roupas).




Complete as
informações da
sua página.

Após, coloque a
foto da sua página
e uma capa.

Meu Negócio

COMO CHAMAR
ATENÇÃO DOS
SEGUIDORES?

Personalize as postagens. Use
ferramentas visuais que deixem o
seu conteúdo mais amigável aos
olhos do seguidor, como cards
feitos no Canva.

3XEOLTXHFRPUHJXODULGDGH

Faça promoções, mas
VHPSUHSODQHMHSDUDQ¥R
dar um desconto que vá
impactar no seu lucro.

Acompanhe as métricas da
sua página - sua conta do
)DFHERRNRIHUHFHGDGRVH
LQIRUPD©·HVVREUHVXDV
SXEOLFD©·HVHLQWHUD©·HVȂ
para sempre melhorar seu
negócio online.

para negócios

Cerca de PLOK·HVGHSHVVRDV usam o Instagram no Brasil, o que torna essa rede
social uma ótima oportunidade para divulgar o seu negócio e realizar vendas. Para
FULDUXPSHUȴOFRPHUFLDOQRΖQVWDJUDP«SUHFLVRGHXPDS£JLQDQR)DFHERRN
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• Assim que acessar essa
rede social pelo celular,
selecione Ȋ0XGDUSDUD
FRQWDSURȴVVLRQDOȋ, em
FRQȴJXUD©·HV
• Após, escolha a opção
"Empresa", se você for uma
empresa; ou "Criador de
FRQWH¼GRVHRVHXSHUȴOIRU
para apresentar os
conteúdos produzidos por
você, sendo indicado para
redatores ou designers.
• Coloque o nome do seu
negócio, porém, evite nomes
ORQJRV2LGHDO«TXHVHMDR
nome do seu negócio. Ex:
PDGDOHQDPRGDV.
• Coloque as informações do
VHXQHJµFLRLGHQWLȴTXHR
que você faz e coloque
endereço.

ȏ8VHRVWRULHV QDIRWRGRVHXSHUȴOWHPXPȊȋPDLV SDUDID]HUHQTXHWHV
WUDQVPLVV·HVDRYLYRSDUDIDODUFRPVHXVFOLHQWHVHPRVWUDURVEDVWLGRUHVGRVHX
negócio.
• Faça sorteios e promoções, com atenção para que os valores não causem
SUHMX¯]RSDUDYRF¬
ȏ)D©DSXEOLFD©·HVFRPUHJXODULGDGHSRUTXHTXHPQ¥R«YLVWRQ¥R«OHPEUDGR
ȏ5HVSRQGDDVPHQVDJHQVHLQWHUDMDFRPVHXVVHJXLGRUHV
ȏ8VHDVKDVKWDJV  SDUDLGHQWLȴFDUDVVXDVSXEOLFD©·HV([HPXPSRVWVREUH
HQFRPHQGDGHERORGHFKRFRODWHQRQHJµFLRȊ%RORGD/XȋXVDUDPRFKRFRODWH
ERORGDOX

para negócios

3DUDXVDUR:KDWV$SS%XVLQHVV«QHFHVV£ULREDL[DUR
DSOLFDWLYRQDORMDGHDSOLFDWLYRHWDPE«PWHUXPQ¼PHUR
exclusivo para ele. Se você tem dois chips no seu celular,
pode usar um para o seu negócio.

COMO CHAMAR
A ATENÇÃO
DO SEU CLIENTE
8WLOL]HHWLTXHWDVGHFRQYHUVDVSDUDLGHQWLȴFDUGLIHUHQWHV
tipos de clientela. Ex: idosos, mulheres, novos clientes. Isso
facilita a sua comunicação com os clientes.

Crie grupos de transmissão.

Crie mensagens automáticas

&ULHXPOLQNTXHOHYHGLUHWRSDUDRVHX:KDWV$SS&RSLHR
OLQNDEDL[RHDSµVRFRORTXHVHX'''HWURTXHRV
zeros pelo seu número.
KWWSDSLZKDWVDSSFRPVHQG" SWB%5 SKRQH 

Divulgue o número do seu negócio nas suas redes sociais
pessoais e da sua empresa, entre os seus amigos, vizinhos e
parentes.

VENDAS
Para enfrentar os efeitos da pandemia, você e o seu
negócio precisam se adaptar. Já que as medidas para
reduzir a disseminação do coronavírus incluem
HYLWDUVDLUGHFDVD, algumas mudanças precisam
ser feitas para que sua empresa continue ativa e
VREUHYLYD¢SDQGHPLD2FRPERGHUHGHVVRFLDLVH
SODWDIRUPDVGLJLWDLVMXQWRDRVHUYL©RGHGHOLYHU\V¥R
suas aliadas.

DELIVERY
8VHSODWDIRUPDVGHGHOLYHU\SDUDID]HUHQWUHJDV&DVR
YRF¬Q¥RWHQKDUHFXUVRVȴQDQFHLURVSDUDXVDUXP
PRWRER\HSUHFLVDUID]HUDHQWUHJDXVHP£VFDUD
higienize suas mãos com álcool em gel 70 e evite se
deslocar para lugares distantes. Esse formato funciona
EHPSDUDQHJµFLRVGHDOLPHQWD©¥RHEHELGDV

AT E N D I M E N TO E M D O M I C Í L I O

6HRVHXQHJµFLR«GRUDPRGDEHOH]D FRPRPDQLFXUH
SHGLFXUHFDEHOHLUHLURHEDUEHLUR HGHUHSDURVSRU
exemplo, você pode adaptar o seu serviço para atender
QDFDVDGRFOLHQWH3RU«POHPEUDQGRVHPSUHGDV
medidas de segurança.

SERVIÇOS ONLINE

Se você produz conteúdo (como
social media, redator ou designer, por
exemplo), pode fazer parcerias com
outros pequenos negócios para gerir
as redes sociais deles, algo que você
pode fazer de casa. Se você tem
HVSHFLDOLGDGHHPDOJXPDVVXQWRRXM£
WUDEDOKDFRPDXODVSRGHRIHUHFHU
VHXVVHUYL©RVYLD6N\SHRXDW«SHOD
chamada de vídeo do WhatsApp.

