
Como divulgar seu negócio em 4 passos 
simples e práticos 

Estratégias de divulgação 

Ainda é presente entre os pequenos empresários a resistência quanto a           
necessidade e qual a melhor maneira de divulgar seu negócio. 

Com a ampliação do mercado e amadurecimento dos consumidores, é cada vez            
mais necessário divulgar seu negócio, produtos e serviços. 

Em universo onde a cada momento surge um novo empreendedor, a propaganda            
se torna, essencialmente, um diferencial na conquista de clientes. 

Continue conosco neste artigo e tenha acesso à 4 dicas simples de como divulgar              
seu negócio, que deverão fazer parte de seu cotidiano. Estas dicas poderão auxiliar             
muito no processo de propagação de sua marca. 

https://aliancadigital.com/como-se-tornar-um-empreendedor


Como divulgar o seu negócio 

As 4 dicas para você conseguir divulgar seu negócio são as seguintes: 

Contato com amigos e familiares 

Inicialmente você deve divulgar seu negócio entre amigos e familiares. Converse           
com eles sobre e utilize materiais impressos (cartões de visitas, por exemplo). 

É importante que, ao divulgar seu negócio, você aborde detalhes deste           
empreendimento e também disponibilize meios de contato, além claro de sua           
marca, afinal esse é o primeiro objetivo. 

Expanda este modelo de divulgação entre pessoas de seus circulo social. Colegas            
de cursos, parceiros em alguma entidade. Sempre será válida a abordagem de            
pessoas com quem você conviva. 

Panfletagem 

Ao utilizar a panfletagem para divulgar seu negócio, será necessário que você saiba             
detalhes de sua persona. Inicialmente é importante que você saiba os locais            
frequentados por ela, e comece a distribuição de panfletos por lá. 

Também é possível realizar a panfletagem nos arredores de seu bairro e em             
grandes avenidas da cidade. Procure panfletar em locais de grande circulação. 

A panfletagem é uma forma bem assertiva para divulgar seu negócio. Também é             
informativa, possui baixo custo e distribuição facilitada. 

Recomenda-se para os panfletos a utilização de meia folha de papel ofício ou folha              
de papel A4. As gráficas costumam realizar esta produção em larga escala,            
havendo a possibilidade de baratear o custo. 

Neste caso vale um conversa com a empresa que você contratar para negociação             
dos valores. 



Investimento em anúncios 

O investimento na mídia correta dependerá, invariavelmente, dos detalhes que você           
possua acerca de sua persona, principalmente quais os canais mais utilizados por            
ela. Se a sua persona estiver na televisão, o investimento na internet será um              
desperdício de valores, por exemplo. 

Saber quais os principais veículos de comunicação utilizados em sua região           
também contribuirá para a divulgação, vista a possibilidade de alcance de um maior             
público. Estabeleça também uma relação custo x benefício, levando em          
consideração também o alcance de pessoas, para concluir quais os melhores           
canais para anúncios. 

De acordo com o resultado da análise, os veículos abaixo podem ser considerados: 

● Televisão 
● Rádio 
● Jornal 
● Site 
● Outdoors 
● Loja virtual 
● Links patrocinados 
● Facebook ADS 

As redes sociais 

Atualmente as redes sociais mais utilizadas para divulgar um negócio são o            
Facebook e o Instagram, porém outras redes podem ser utilizadas também. Tudo            
dependerá da estratégia que você adotar para redes sociais. 

Inicialmente procure focar no Facebook e no Instagram. 

Facebook 



O Facebook é a rede social que tem apresentado o maior crescimento de usuários.              
Desta forma, algumas estratégias devem ser adotadas para busca do melhor           
resultado nesta plataforma: 

Relacionamento com o público 

É fundamental que você se disponibilize para interagir com o seu público.            
Comentários e esclarecimentos de dúvidas mostram ao público que a interação com            
a marca não é vazia. A empresa preocupa-se com os seus clientes. 

Disseminando ideias 

Vender é importante mas em uma rede como o Facebook, o conteúdo é quem              
manda. O primeiro desejo de uma pessoa ao interagir com uma página nesta rede              
social, é receber um conteúdo que lhe cause um impacto positivo. 

O público espera receber algo útil, e não somente a propaganda de algum produto              
ou serviço. Uma página de saúde e bem estar, entre os anúncios de seus produtos,               
insere conteúdo que serve para o dia a dia do público, como por exemplo, dicas de                
roupas, calçados, uma receita saudável, ou algum exercício para melhorar a           
disposição. 

Essas dicas podem ser realizadas através de textos, fotos ou vídeos, o importante é              
fazer o público entender que se trata de um apoio da empresa no seu cotidiano. 

Esta é uma forma de quebrar objeções quando for realizar a oferta de seu produto               
ou serviço, pois o público compreenderá a necessidade em sua vida. 

Críticas: lide bem com elas 

Ao receber uma crítica ou sugestão, responda. Além de demonstrar que você se             
preocupa com seu público, são grandes as chances de surgir uma grande ideia em              
meio ao diálogo com eles. 

O cliente demonstra maior satisfação ao ter sua reclamação ou sugestão atendida,            
e apesar da dificuldade momentânea no relacionamento com seu negócio, tende a            
se fidelizar à esta relação. 



Página atualizada 

Jamais abandone sua página do Facebook. De nada adiantará a criação da fanpge             
se as informações publicadas estiverem desatualizadas. Procure divulgar conteúdos         
duas vezes ao dia em 3 dias da semana. Se informe dos horários em que sua                
persona está nesta rede. 

Isso permitirá que a interação com seu público seja mais efetiva. 

Instagram 

A dinâmica de divulgação via Instagram se assemelha em alguns pontos ao            
Facebook. A grande diferença é que o Instagram trabalha mais com imagens, logo o              
seu trabalho visual, em relação à seu produto ou serviço será muito mais exigido. 

Desta forma os três pontos principais que devem ser considerados nesta rede são: 

Planejamento de postagens 

Mantenha sempre um planejamento sobre os tipos de posts que serão publicados,            
os horários, a quantidade e os dias da semana. 

Conteúdos relevantes 

Por se tratar de um rede que lida durante a maior parte o tempo com imagens,                
procure impactar seu público com conteúdos bem chamativos. Utilize gatilhos          
mentais para escolha do conteúdo. 

Imagens impactantes 

Utilize imagens de tirar o fôlego. Cabe aqui salientar a necessidade de utilização da              
função Story. Esta é uma função muito utilizada com ares de humor. Esta é uma               
possibilidade para você capturar seu público. 



Com essas 4 dicas, serão grandes as chances de você consolidar um público que              
torne seu negócio conhecido e permita sua expansão de forma consistente. 

Utilizando uma ou todas as dicas, será necessário que você produza e divulgue             
muito conteúdo. Para isso é necessário que conte com um profissional, certificado,            
que saiba qual o conteúdo ideal e como entregá-lo. 

Entre em contato conosco e opte por um especialista em produção e conteúdo. 

Curta este conteúdo e o compartilhe nas redes sociais, permitindo assim que mais             
empreendedores possam ter acesso à estas dicas. 

 

https://aliancadigital.com/contato/

