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USE OS CANAIS E AS FERRAMENTAS A 
FAVOR DOS SEUS NEGÓCIOS

O mercado mudou. O cenário apresenta transformações socioeconômicas que 
exigem mudanças de mercado cada vez mais aceleradas. O seu cliente também. 
Ele está mais exigente. Quer novos produtos e serviços, além de um atendimento 
diferenciado. Estar à frente significa buscar, constantemente, novidades para o 
seu negócio. Não vale ficar estagnado, atrás do balcão, enquanto o mercado 
muda a uma velocidade cada vez maior. 

Para isso o empreendedor precisa: 

• Acompanhar as transformações socioeconômicas resultantes dos grandes 
avanços tecnológicos dos últimos anos; 

• Manter-se informado sobre o que acontece na sociedade; 

• Estar inteirado sobre os principais indicadores de economia; 

• Buscar atualizações sobre seu ramo de negócio; 

• Conhecer as novas tendências de mercado;

• Conversar com comerciantes locais; 

• Estabelecer uma comunicação clara com os clientes;

• Realizar adaptações nos ambientes físico e digital de sua empresa;

• Repensar as estratégias de comunicação com seus clientes;

• Ter uma rede de contatos que ajude na troca de informações e experiências. 
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COMO USAR AS PLATAFORMAS SOCIAIS A 
FAVOR DA SUA EMPRESA

Com as redes sociais, o boca a boca é virtual. Quando a empresa gera conteúdo de 
qualidade e de interesse do seu público, provoca os seguidores a passar a informação 
adiante.  

Nem todas as redes sociais vão ser úteis a todos os negócios. As opções são muitas, 
afinal. As mais assertivas, com mais recursos e mais promissoras são: 

• Facebook;

• Instagram;

• Twitter;

• YouTube;

• Pinterest;

• LinkedIn;

• WhatsApp.
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Analisando as estatísticas 
As métricas das redes sociais devem ser acompanhadas de forma regular para 
que o gestor consiga mensurar, de fato, todos os seus esforços. E, como em todo 
relatório de análise, alguns dados serão muito importantes para a análise final que 
trará a mensuração dos resultados. 

Aqui estão as métricas essenciais para que você possa acompanhar de perto a 
situação da sua empresa frente às exigências do mercado nas redes sociais:

• Alcance, que demonstra como o conteúdo está sendo distribuído pelas redes 
sociais dos seguidores;

• O volume de conversas e discussões sobre a sua marca, fazendo sempre um 
levantamento sobre a relevância dos comentários, se são bons, ruins ou neutros;

• O tráfego da rede social, que mostra quantas pessoas visitaram seu site a partir 
das redes sociais;

• A taxa de Conversão, com o número de pessoas que efetivamente compraram um 
produto ou serviço através do seu esforço em marketing digital;

• O retorno do investimento, com o cálculo da taxa de retorno das iniciativas. Ele 
vale tanto para a contratação de profissionais para administrar as redes quanto 
para gerenciar o ROI dos anúncios;

• O engajamento, que é de fato quanto o cliente ou potencial cliente se importou 
com a marca a ponto de curtir, compartilhar ou comentar. 

• Crescimento do canal, em número de seguidores ou fãs. Quanto mais gente 
seguir seu canal de vídeos ou blog, mais chance você tem de fazer surgirem as 
oportunidades de negócio.
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Frequência de postagem para Instagram e Facebook
Tanto o Instagram quanto o Facebook são redes muito movimentadas 
pelos usuários, mas isso não significa que sua empresa deve fazer 
postagens à exaustão nessa plataforma. Para alcançar os resultados 
sem cansar a audiência é preciso estabelecer um calendário de postagens 
que estabeleça qual conteúdo será postado, que dia e até que horas, já 
que cada mercado tem seu horário nobre na rede. O que sugerimos é 
que suas postagens em fotos ou textos para Instagram e Facebook, na 
linha do tempo, não ultrapassem um conteúdo por dia.

Já nos stories das duas plataformas é possível fazer de cinco a quinze 
postagens simultâneas sem importunar o usuário – mesmo porque 
ele decide, com o clique, quantos conteúdos da mesma empresa ou 
pessoa ele vai consumir.  E é no stories que está a mensuração de maior 
precisão do dinâmico tempo futuro das redes e suas possibilidades 
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COMO GERAR VENDAS DIÁRIAS COM AS 
FERRAMENTAS DIGITAIS 

CONHEÇA AS PRINCIPAIS POSSIBILIDADES 
PARA NOVOS INVESTIMENTOS EM 
TECNOLOGIA

Programas de incentivo
Os programas de incentivo foram criados para que ideias inovadoras possam conquistar 
espaços para se desenvolverem e virarem sucesso. Conseguir participar de algum programa 
de incentivo ao empreendedorismo pode mudar para melhor o rumo do seu negócio. 
Realizados ou coordenados por instituições públicas ou privadas, esses programas de 
aceleração têm como objetivo transformar os modos de produção vigentes, diante de uma 
realidade social onde trabalhar por conta própria tem sido uma alternativa cada vez mais 
frequente não só para aqueles que querem inovar, mas sobretudo para quem foge do 
desemprego em busca de independência financeira. 

Entre os programas existentes, destacamos: 

InovAtiva: Um dos programas mais conhecidos, que oferece cursos gratuitos 
de empreendedorismo. Além disso, a rede conta com mentores (investidores, 
empreendedores e executivos) que colaboram com o crescimento das empresas. 
Podem se inscrever neste projeto negócios de qualquer área que estejam em fase 
final de desenvolvimento. O programa é financiado pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Sebrae, com execução da Fundação 
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).

Start-Up Brasil: Programa Nacional de Aceleração de Startups, pensado pelo 
Governo Federal e criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) com o objetivo de criar bases sólidas para as empresas 
do ramo tecnológico. Este programa é gratuito e são abertos dois editais por ano 
para o processo de seleção de startups.
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Investidores anjos
O investidor anjo é hoje a maior fonte de capital para startups, seja em fase final de validação 
ou na etapa de crescimento. Usualmente, um investidor anjo tem sólidos conhecimentos em 
negócios, finanças, e/ou de um mercado específico. Normalmente ele é um empreendedor 
ou executivo que já trilhou uma carreira de sucesso, acumulando recursos suficientes para 
alocar uma parte do seu patrimônio financeiro e/ou intelectual para investir em novas 
empresas com alto potencial de crescimento. 

Importante observar que o investimento anjo não é uma atividade filantrópica e/ou com fins 
puramente sociais. Ele tem normalmente uma participação minoritária no negócio e tem 
como objetivo aplicar em negócios com alto potencial de retorno, que consequentemente 
terão um grande impacto positivo para a sociedade através da geração de oportunidades 
de trabalho e de renda. 

Incubadoras e aceleradoras
Tanto uma quanto a outra são organizações que foram criadas para servir como auxílio 
para os empreendedores na fase inicial de seu negócio. Por definição, a diferença entre 
uma aceleradora de startups e uma incubadora é simples: aceleradoras trabalham com 
startups que já estão em processo de crescimento ou validação de acordo com a jornada 
do empreendedor, e incubadoras ajudam empreendedores em um estágio mais inicial de 
ideação até o começo da validação. Existem Incubadoras de Negócios Sociais, Incubadoras 
de Base tecnológica etc.
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Incubadoras:  
• Tem o objetivo de oferecer suporte a empreendedores para que 

eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em 
empreendimentos de sucesso; 

• Oferece infraestrutura e suporte gerencial, orientando 
os empreendedores quanto a gestão do negócio e sua 
competitividade.

Aceleradoras: 
• São entidades jurídicas (com ou sem fins lucrativos) dedicadas a 

apoiar o desenvolvimento inicial de novos negócios inovadores;

• O apoio acontece por meio de um processo estruturado, com 
tempo determinado, que inclui a seleção, capacitação, mentorias, 
oportunidades de acesso a mercados, infraestrutura e serviços 
de apoio; 

• Oferecem também aporte de capital financeiro inicial, próprio 
ou de sua rede de investidores, em troca de uma possível 
participação societária futura nos negócios acelerados. 

Fundos de investimento de venture capital
O venture capital é feito por meio da compra de uma participação societária, com o objetivo 
de obter valorizações posteriores em sua conta no momento da saída das operações 
da empresa. Esse modelo de investimento é feito através de sociedades especializadas 
denominadas Sociedade de Capital de Risco (SCR). Elas vão além do investimento capital 
para o crescimento da empresa, abrangendo também consideráveis contribuições para 
a gestão, sobretudo nas tomadas de decisões mais importantes. Assim, o venture capital 
está geralmente associado a negócios com risco elevado. 

Sócio Investidor 
A participação de um sócio investidor na empresa é uma forma de garantir competitividade 
para o negócio. Ele pode agregar bastante ao seu negócio e trazer uma nova perspectiva 
para a empresa, pois fará o investimento visando o lucro.  O sócio investidor perfeito é aquele 
que, além do desembolso financeiro do investimento, colabora com o crescimento de sua 
empresa por meio de boas ideias, interferindo positivamente nos aspectos operacionais e 
estratégicos de seu negócio.
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SEJA O SEU PRINCIPAL INVESTIDOR 

Muitos empreendedores acreditam que precisam de investimento logo no começo, 
antes de construir uma solução mais madura ou estruturar seus processos. No 
entanto, se você conseguiu encontrar uma maneira de financiar sua startup no 
início, então pode também se concentrar na ampliação do negócio e ter lucro em 
primeiro lugar – que é o que realmente importa. 

Apresentamos quatro dicas primordiais para concentrar a atenção no estímulo ao 
crescimento de sua empresa:

Mantenha as despesas baixas sempre que possível
Não invista seu dinheiro com o que não possui relevância para seu negócio. Conte 
com ferramentas eficientes ou livre de custos, tais como Google Analytics e serviços 
na nuvem, para ajudá-lo a medir e afinar o seu negócio sem grandes investimentos. 
Além disso, busque sempre alternativas de menor custo. A grande dica aqui é 
conhecer profundamente o seu fluxo de caixa e se concentrar nele. 
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Use a tecnologia para alavancar os negócios
Descubra as tarefas que você pode automatizar para economias imediatas. Meça 
tudo e lembre-se que os dados só são úteis quando são usados. A criação de um 
software pode ser demorada, mas pode ser a chave para o sucesso da sua empresa. 
Concentre-se no seu produto mínimo viável e tenha em mente a necessidade de 
sempre aperfeiçoá-lo.

Busque diferentes caminhos de crescimento
Identifique as oportunidades de crescimento e escolha a melhor para o seu 
empreendimento. Encontre uma maneira de baixo custo para começar e siga em 
frente. A expansão de sua empresa - seja em novos mercados, novas categorias, ou 
com novas parcerias - só deve acontecer na hora mais propícia. Durante a expansão 
tenha em mente a primeira regra - de manter as despesas baixas; não se deixe ser 
pego de surpresa por mudanças nas suas despesas operacionais.

Mantenha-se centrado no cliente
Mergulhe no feedback dos clientes. Faça perguntas abertas e escute os retornos com 
atenção. Em seguida, desafie-se, perguntando se você realmente ouviu o feedback 
do cliente e o que vai fazer a respeito. Certifique-se de que a orientação centrada 
no cliente está enraizada em sua cultura e em todos os níveis da organização.
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Para oferecer soluções customizadas é preciso, em primeiro lugar, ouvir mais os 
consumidores. Por isso, é fundamental treinar sua equipe de vendas para que 
entendam melhor as necessidades de um público que está mais crítico e exigente 
na busca por uma melhor relação entre o produto comprado e seu aproveitamento. 

Isso porque com a evolução das possibilidades em torno das vendas, o produto foi 
se tornando menos importante que o valor a ele agregado. Um valor que pode ser 
obtido pela junção de várias coisas, englobando produtos e serviços que atendam as 
expectativas e assegurem satisfação a esse público, garantindo assim sua fidelização, 
construindo uma relação de longo prazo.

 Confira dicas preciosas para manter um excelente nível de serviço customizado:

 Trate seus clientes com cordialidade
Respeito e educação são princípios fundamentais na relação com o consumidor. 
O cliente precisa sentir que suas preocupações estão sendo bem atendidas 
de forma cordial e, também, profissional. Isso ajuda a construir uma imagem 
positiva da empresa e evita possíveis desentendimentos.
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Seja amigável
Nada de tratamento robótico ou ultra formalizado. Ser respeitoso é saber 
escutar e dialogar de maneira que o seu consumidor se sinta à vontade. 
Formalidades forçadas e robotizadas geram desconforto para o consumidor e 
pode provocar atritos por falta de comunicação. Por isso, procure ser cordial, 
mas próximo, ao mesmo tempo.

Coloque-se à disposição
Uma das qualidades mais valorizadas pelos consumidores é a disposição da 
empresa para solucionar problemas o mais rápido possível, o que ajuda a 
construir relacionamentos duradouros. Para isso, existem algumas ações 
que demonstram a preocupação da empresa com a satisfação do cliente, 
fortalecendo essa imagem sem sobrecarregar o atendente, como:

• Disponibilizar canais de atendimento múltiplos, via telefone, e-mail e 
redes sociais;

• Estimar prazos viáveis para a solução de problemas;

• Reduzir os processos burocráticos das solicitações.*

(*)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/capital-empreendedor-tipos-de-investidores,5040e3796beaf410VgnVCM1000004c00210aRCRD



*https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/conheca-a-cartilha-tecnologias-digitais-para-pequenos-negocios,5ab906af71e70610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS 
PARA OS NEGÓCIOS DE PEQUENO PORTE

Em uma economia globalizada, onde as empresas competem entre si de qualquer 
parte do mundo em que estejam, a tecnologia e a sustentabilidade se tornaram 
fatores determinantes para a sobrevivência dos pequenos negócios. É preciso 
conquistar o consumidor apresentando novidades e sobretudo, facilitação de 
processos. 

É fundamental que a inovação molde a estratégia empresarial e seja incorporada 
em todas as etapas de gestão para que a empresa tenha um posicionamento 
diferenciado para clientes, fornecedores e partes interessadas.

Soluções e informações para sua empresa melhorar produtos e serviços 
e otimizar processos. 
Entre as principais soluções tecnológicas para pequenas empresas existentes 
atualmente, temos: 

- Software integrado de gestão 

- Computação na nuvem 

- Videoconferências 

- Compartilhamento de dados 

- Plataformas de gerenciamento de equipes 

- Ferramentas de controle financeiro 

- Ferramentas de prospecção de clientes 

Consulte o Sebrae para descobrir todas as novas tecnologias para pequeno e micro 
empresas presentes no mercado. Temos muitos conteúdos criados especialmente 
para a gestão do seu negócio.*



*https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/df/artigos/novas-tecnologias-para-micro-e-pequenas-empresas,903adf3476959610VgnVCM1000004c00210aRCRD?codUf=7
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CONCLUSÃO

É possível investir em novas tecnologias, crescer adotando modelos de negócio 
diferentes e sem financiamentos. Mais que isso: é possível aproveitar as possibilidades 
que as novas tecnologias trazem e usar os canais e as ferramentas para potencializar 
os negócios e fazer prosperar a empresa. Para isso um bom planejamento precisa 
ser definido, executado e constantemente reavaliado, contendo Gestão interna da 
empresa deve ter bem definido, no mínimo, o planejamento orçamentário e fluxo 
de caixa para que essa opção possa ser viabilizada. 

Os processos internos são absolutamente essenciais para o bom funcionamento da 
sua empresa nos mais variados aspectos. Gestão de equipes, controle de estoque 
e logística são somente alguns destes processos que devem receber total atenção. 

Portanto, para que sua empresa siga crescendo de forma saudável e com lucro, liste 
todos os seus processos internos e realize um acompanhamento contínuo, estude 
o mercado, motive e capacite a sua equipe, integre todos os setores da empresa e 
aprimore a comunicação interna e busque o apoio de ferramentas tecnológicas de 
última geração.*



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

www.sebraeatende.com.br


