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Introdução 
 
Como você já deve saber, “a propaganda é a alma do negócio”. 

Esse ditado se popularizou com o tempo e é uma realidade 

ainda mais concreta atualmente. Muitas pessoas preferem 

comer em lanchonetes famosas, como o McDonalds, ou o 

Burguer King. O motivo disso? Certamente não é a qualidade 

dos produtos, pois os lançamentos dessas marcas nem sempre 

são bons. 

  

Você já parou para refletir nas estratégias de marketing que 

essas marcas utilizam? Elas buscam aproximar o consumidor 

da marca oferecendo elementos chamativos na divulgação. 

Como estamos tratando aqui de uma hamburgueria artesanal 

delivery que está começando agora, as estratégias de 

divulgação precisam ser bem direcionadas a fim de que seu 

negócio possa prosperar. 

  

Tendo isso em vista, uma das melhores estratégias de 

divulgação e que alia o longo alcance da sua publicidade a um 

preço acessível é o tráfego pago. Além desse método, também 

é possível aplicar no seu negócio o tráfego orgânico. 

  



 

 

Como esses dois métodos funcionam e podem ajudar o seu 

negócio? É justamente isso que você descobrirá neste eBook 

bônus, que contém orientações básicas para a divulgação do 

seu negócio!  

 
 



 

  



 

 

Capítulo 1: Orientações básicas sobre tráfego pago 
para a sua hamburgueria 

 
Você provavelmente já ouviu falar sobre tráfego pago. 

Uma grande parcela da população, principalmente a que está 

imersa no ambiente digital já sabe o que é isso. Contudo, se 

você ainda não sabe, aqui vai uma breve conceituação sobre 

este método: quando se fala de tráfego pago, isso se refere aos 

visitantes que chegam até uma determinada página na internet 

ou loja por meio de um anúncio publicitário em plataformas 

específicas. 

 

Por isso, tráfego pago se refere ao investimento feito por 



 

 

uma determinada empresa para aumentar a visibilidade de sua 

página. Os anúncios que aparecem entre os stories no 

Instagram ou Facebook, e até mesmo no feed do Insta ou da 

timeline do Facebook, são anúncios pagos. 

 

Esse método possui diversas vantagens, entre elas, o 

aumento da visibilidade do seu negócio, o que proporciona um 

maior alcance, deixando as empresas concorrentes e que não 

utilizam esse método para trás. 

 

Outra vantagens do tráfego pago já está no nome. Este 

método aumenta o tráfego nas suas páginas na Internet, seja o 

app da hamburgueria, o site ou qualquer outra página para 

onde o link fixado no anúncio leve. 

 

Se você contratar um bom gestor de tráfego pago ou 

aprender a fazer isso por conta própria, é possível segmentar 

de forma mais eficaz suas campanhas, definindo faixa etária, 

interesses, localização dos seus potenciais clientes, entre 

outras coisas, que delimitam o seu público-alvo e te fazem 

obter melhores resultados. 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 2: Orientações básicas sobre tráfego 
orgânico para a sua hamburgueria 

 
É importante ressaltar que todas as visitas que uma 

determinada página na Internet recebe, seja um site ou blog de 

uma determinada empresa, são denominadas de tráfego. A 

partir dessa conceituação, poderemos entender melhor o que é 

o tráfego orgânico. 

 

O tráfego orgânico são as visitas que sua página na 

Internet conquistou de forma espontânea, sem utilizar 

anúncios. De modo geral, esse tipo de tráfego vem de 

mecanismos de busca, como o Google e o Bing, por exemplo. 

 



 

 

Não é possível dizer com certeza que o tráfego orgânico 

não envolve nenhum tipo de custo, até porque as estratégias 

para atrair o público para uma determinada página na Internet 

custam dinheiro e levam tempo para serem implementadas. 

 

A principal diferença do tráfego orgânico para o pago é 

que você gasta dinheiro uma vez para colher resultados 

durante muito tempo. Um artigo de blog que você produziu 

levará tempo para engajar e custará dinheiro, mas vai gerar 

resultados hoje e daqui a algum tempo. Enquanto isso, um 

anúncio durará o tempo que você pagar por ele apenas. 

 

Dicas práticas 

 
Se você está tentando incluir a sua hamburgueria no 

digital, o meio mais viável de se fazer isso é criando um 



 

 

Instagram Comercial. Além de ser gratuito, a maioria das 

pessoas, quando está procurando algum tipo de produto ou 

serviço, inevitavelmente pesquisa no Instagram. 

 

Por isso, para aumentar o número de seguidores e 

clientes em potencial, você precisa estar presente nessa rede 

social e em outras também. Para potencializar seus resultados, 

será necessário aplicar o método do tráfego orgânico. A seguir, 

te ensinarei algumas dicas práticas para você fazer isso: 

 

Mude sua conta para perfil comercial: esse é o primeiro 

passo a ser dado para aplicar o tráfego orgânico na sua 

hamburgueria, não esqueça disso. Só assim você poderá 

acessar as métricas e ter acesso a informações relevantes 

sobre a empresa e seus seguidores, e também saber em que 

horário postar. 

 

Link da Bio: é de suma importância cuidar da bio. Invista em 

uma biografia do Instagram que seja organizada e conte em 

poucas palavras a essência da sua hamburgueria. A descrição 

atrairá o público certo e fará com que ele entenda qual seu tipo 

de negócio. 

 

Além disso, é imprescindível inserir links que direcionem seu 



 

 

cliente para o WhatsApp, o site da hamburgueria, ou algum 

outro meio de contato. Geralmente, as hamburguerias 

disponibilizam um link para um determinado app onde os 

clientes podem realizar seus pedidos. 

 

Crie conteúdo regularmente: não basta criar apenas bons 

conteúdos para melhorar seu tráfego orgânico, é preciso ter 

regularidade nos posts. Sem isso, sua hamburgueria perderá a 

autoridade e os clientes não voltarão as atenções para ela.  

 

Criar histórias utilizando o método do Storytelling também é 

uma estratégia interessante para engajar os seguidores e atrai-

los para a sua hamburgueria. Crie identificação com o seu 

público. 

 

Use hashtags: as hashtags são um mecanismo muito 

importante no tráfego orgânico. Elas ajudam a atrair e fidelizar 

seus clientes. Por meio delas, é possível filtrar assuntos de 

interesse do público e auementar a exposição do seu conteúdo 

no Instagram. 

 

Não esqueça das tags: as tags nada mais são do que 

etiquetas, que servem para inserir o preço de determinado 

produto. Não inseri-los nas tags pode afastar seus clientes. Por 



 

 

isso, as etiquetas são ótimas para levar o cliente diretamente a 

compra, mesmo que ele não saiba se tem interesse pelo 

produto ou não. 

 

Call to actions: as call to actions são importantes para 

causarem um impacto na leitura. De modo geral, são incluídos 

gatilhos mentais que incentivam o cliente a tomar uma ação 

imediata quando leem. Elas provocam a curiosidade do leitor. 

Use esse recurso com sabedoria e você terá grandes 

resultados. 

 

Conheça os recursos do Instagram: o Instagram é uma rede 

social que possui uma série de recursos que oferecem ao 

produtor de conteúdo uma série de possibilidades de criação. 

Ele possui ferramentas como o Reels, o IGTV, os Stories, o 

Feed, entre outros recursos. 

 

Você pode utilizar os stories para colocar seus anúncios de 

tráfego pago ou interagir com seus clientes, seja através de 

caixinhas de perguntas ou algum outro mecanismo. Você pode 

utilizar o Feed para colocar posts dos produtos dentro de um 

layout atrativo. 

 

No Reels, você pode criar vídeos rápidos sobre o processo de 



 

 

montagem dos hamburgueres artesanais, entre outras coisas. 

Utilize a sua criatividade e faça com que o seu público se 

interesse pelo seu conteúdo e consequentemente esse 

interesse se transformará em vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Conclusão 

 
Grande parte do seu sucesso como empreendedor no 

ramo de hamburguerias artesanais delivery depende da forma 

como você divulga seu negócio. Mais do que nunca, seu 

empreendimento deve estar imerso nas plataformas digitais, 

principalmente pelo fato de que você não tem uma loja física. 

 

Invista pesado na divulgação e coloque em prática tudo o 

que foi aprendido aqui neste eBook bônus. Assim como nas 

receitas de hamburgueres e molhos, com relação a divulgação, 

você também precisará fazer testes. 



 

 

 

Avalie que conteúdo sua audiência gostaria de receber. 

Como atrair os amantes de hambúrgueres artesanais? Pense 

bem nisso! A partir do momento em que você tiver essa 

resposta, implemente a estratégia mais adequada para 

alcançar seus clientes! 

 
 
 
 
 


