
Como inserir

no digital?
minha empresa



Tudo começou com uma live...
A partir de um bate papo no Instagram 
entre o publicitário e professor de MBA 
e Pós-Graduação, Jayme Diogo, e a 
coordenadora de inovação da CDL 
Goiânia, Cleire Araújo, foi elaborado 
este eBook para oferecer um conteúdo 
prático a você que quer inserir sua 
empresa nas mídias digitais.

Nós reunimos aqui todas as dicas 

mencionadas durante a live para serem 

realizadas hoje mesmo! Vamos lá?



Por que inserir minha
empresa no digital?
A pandemia provocada pela doença Covid-19 transformou a 
realidade dos consumidores e das empresas em todo mundo.

Os consumidores 
goianienses já estavam 
realizando compras online 
e, nestes últimos meses, 
esse número de vendas subiu

27% Muitos empresários não estavam 
preparados para uma revolução 

digital em suas empresas. 
Diante desta nova realidade, 

aquele planejamento a longo 
prazo precisou ser uma 

transformação digital a ser 
realizada HOJE.



Mesmo com as restrições, e em suas 
residências, os consumidores querem 
continuar consumindo. Só que agora 
em um novo modelo: comprando no 
conforto de seu lar e recebendo a 
mercadoria na porta de sua casa.

E se sua empresa ainda não atende 
esta necessidade dos clientes da 
atualidade, este eBook é para você 
começar as ações digitais agora 
mesmo!

Apresentamos a seguir
os principais desafios

e as soluções para quem
vai iniciar a jornada

de transformação digital.

Vamos lá?!



Se sua empresa ainda não atua na internet, a primeira 
coisa a ser feita é criar perfis nas redes sociais para seu 
estabelecimento. Conheça as principais plataformas!

Esteja preparado para 
criar conteúdo que esteja
relacionado à sua marca.

Ideal para sua empresa porque aproveita 
a grande audiência desta mídia digital. 
Assim, você também mostra sua marca, 
seus produtos e serviços para seu 
público que está nesta plataforma.

Quais são os primeiros passos?

FACEBOOK:

2ª rede social +
acessada no MUNDO,
ficando atrás somente

do YOUTUBE.

Exemplo: Um salão de beleza 
pode dar dicas de limpeza de 
pele, hidratação de cabelo e 
outras informações que possam 
ser de interesse de suas clientes.

No Facebook encontramos
uma ferramenta exclusiva para 
vendas que é o seu Marktplace.

Sim, as redes sociais são 
ótimas para vendas, mas criar 
conteúdo gera mais relevância 
e engajamento com seus 
seguidores. Além de conhecer 
seus serviços ou produtos, seu 
seguidor sabe mais sobre um 
assunto que ele gosta e isso 
faz com que ele seja mais fiel 
e visite mais sua página.



Porque a comunicação 
chega imediatamente nas 

mãos de seus clientes.

WHATSAPP:
#Dica:

E por quê?

A 3ª rede social
mais acessada

em todo mundo.
O Brasil é o 2º país

que mais usa
a ferramenta.

• Você pode colocar a descrição de sua empresa 
de forma mais elaborada e profissional.
• Mensagens automáticas para seu consumidor. 
Ex: Bom Dia, (nome da pessoa); estamos fora 
do horário de expediente.
• Estatísticas de quantidade mensagens enviadas, 
lidas, recebidas, etc.

Uma opção para você divulgar seus serviços e 
produtos são as listas de transmissão. Você 
pode criar uma lista de transmissão com até 256 
contatos e enviar uma promoção, por exemplo.

Mas cuidado! Não exagere enviando anúncios e 
ou promoções diariamente. O ideal é não enviar 
mais do que duas promoções ou anúncios em 
uma mesma mensagem. 

O excesso é um problema, causa um grande 
desgaste e descrédito junto ao seu cliente, que 
deixa de ver as mensagens ou até mesmo pode 
te bloquear. Bom senso sempre. 

WHATSAPP BUSSINESS tem as mesmas 
funcionalidades do WhatsApp comum, mas 
com algumas diferenças para empresas:



INSTAGRAM

5ª rede social
mais acessada

no Brasil.
Aqui o foco é

a imagem.

Ou seja, é o ambiente digital 
perfeito para você expor o melhor 
perfil de seus produtos. Capriche 
nas fotos, nas descrições e não 
esqueça as hashtags.



Como se comunicar
com este novo consumidor?

Mas o que é esse tal engajamento? 

Quando devo investir
em engajamento pago? 

Então, tenha um atendimento
exemplar, humano e personalizado. 

Crie conteúdo!

Estes conteúdos podem ser dicas, histórias 
do produto ou de sua empresa. E o principal, 
publique informações que resolva o problema 
do seu cliente ou assuntos de interesse do 
perfil de pessoas que deseja alcançar. 

Todas essas redes sociais podem ser 
criadas gratuitamente, basta um e-mail 
e um número de celular.

Agora é hora de engajar seu público. 

Engajamento é você estimular seus 
seguidores a acompanhar, compartilhar, 
comentar e curtir suas publicações.

E, lembre-se, de atualizar o conteúdo de 
suas redes sociais para cultivar e nutrir 
seus seguidores com informações novas.

Assim como nas lojas de ruas, no mundo 
digital você vai ter muita concorrência. 
Por isso, seu conteúdo tem que ser 
diferenciado. E pense em como será 
a experiência que seu cliente vai ter 
com sua marca na internet.

Ofereça mimos surpresa na entrega 
de seus produtos. Algumas empresas 
escrevem cartas manuscritas para 
que seu cliente se sinta mais especial. 
Esses consumidores podem 
compartilhar esse carinho em suas 
redes sociais, gerando ainda mais 
visibilidade a sua marca.



Questões importantes também para
alavancar suas redes sociais são:

Seu produto
soluciona um

problema, qual é
esse problema?

Deixe isso claro para seu cliente. 
Mostre a solução do seu produto 

ou como seu cliente pode se sentir 
ainda melhor ou ter mais conforto 
ao utilizar seu produto ou serviço.

Essas informações são importantes 
para você realizar impulsionamentos 
assertivos de suas publicações ao seu 
público-alvo. Ou seja, você direciona 
seu investimento sem desperdícios.

Quem ele é?
Onde mora? 

Qual faixa etária?

Conheça o perfil do seu cliente.



Coloque em prática e continue buscando 
mais conhecimento sobre o assunto.

A CDL Goiânia apoia sua empresa nesta 
jornada. Acesse nosso site, acompanhe 
nossas redes sociais e confira mais 
informações sobre o assunto.

Vamos
juntos!

Salve nosso contato

Conteúdo compartilhado durante evento digital realizado em 04/06 
por: Cleire Araújo e Jayme Diogo. Edição: Vivian Duarte
Diagramação: Gustavo Utida

Agora, você já tem um bom
alicerce para começar.


