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Não importa se você acabou de abrir um novo restaurante ou 
está querendo impulsionar seu negócio já existente, mas 
provavelmente você espera aprender estratégias de 
restaurantes para atrair mais clientes. No entanto, muitas das 
maneiras comuns que as pessoas pensam para expandir seus 
negócios são muito complicadas ou caras para serem 
colocadas em prática. 
 
Ideias como colocar um anúncio no jornal local ou pagar por 
uma propaganda no rádio podem parecer excelentes à 
primeira vista. No entanto, eles têm como alvo um público 
muito amplo. Pior ainda, eles são muito caros. Embora eles 
possam direcionar alguns clientes para o seu restaurante, você 
pode não recuperar o que investe em despesas de 
propaganda. Além do mais, elas só funcionarão por um curto 
período de tempo. 
 
Tentar atrair novos negócios é difícil. Os proprietários de 
empresas podem experimentar muitas ideias que não apenas 
custam dinheiro, mas também se revelam ineficazes na 
melhoria a longo prazo. Se você espera atrair mais clientes 
para o seu restaurante, provavelmente também deseja 
minimizar os custos envolvidos. Felizmente, existem algumas 

ótimas sugestões sobre como atrair mais clientes para o seu 
restaurante sem quebrar o seu caixa. 
 
1 - Envie incentivos de marketing por e-mail 
Só porque você é uma empresa tradicional, não significa que 
não possa usar o marketing online para impulsionar as vendas. 
Uma das maneiras mais rápidas e fáceis de construir um banco 
de dados de clientes é deixar em seu restaurante uma folha de 
inscrição para o seu boletim informativo. Você também deve 
incluir links de inscrição em seu site e outras páginas de mídias 
sociais, como Instagram e Facebook. 
 
Ao oferecer códigos de desconto para os clientes se 
inscreverem, você aumentará o interesse em seguir seu 
negócio. Oferecer regularmente vendas especiais e incentivos 
exclusivos para seguidores online e assinantes de boletins 
informativos também pode gerar clientes. 
 
É provável que quem se inscreva no seu boletim informativo já 
tenha interesse no seu restaurante e no menu. Oferecer 
metade de um aperitivo ou um happy hour prolongado 
especial para aqueles que receberem o cupom irá ajudar a  
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converter esses seguidores digitais em compradores na vida 
real. 
 
A melhor maneira de abordar isso geralmente é oferecer um 
incentivo maior para a inscrição inicial, como um aperitivo  
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grátis ou adquirir um cupom grátis para entradas. Depois 
disso, descontos mais modestos, como 05% a 10% de 
desconto na compra, também ajudarão a impulsionar as 
vendas. 

2- Esteja em aplicativos de comida 
Como uma pequena empresa local, você provavelmente se 
preocupa com o fato de que a despesa de desenvolver um 
aplicativo para o seu restaurante seja um investimento muito 
grande. Para muitos negócios, o custo supera os benefícios. 
 
Felizmente, já existem muitas opções diferentes de aplicativos 
fáceis de usar que podem funcionar com sua empresa para 
entrega de comida. O Ifood e Uber Eats, por exemplo, 
permitem que você crie um menu para que os clientes possam 
escolher o que querem assim que o encontrarem online. Seu 
restaurante pode estar em vários aplicativos, além de oferecer 
várias formas de entrega, desde o cliente recolher no local até 
o entregador do aplicativo levar o pedido.   
 
Outra opção e você ter o seu próprio aplicativo, com sua 
exclusividade e divulgação pelas redes sociais, as vendas 
poderão crescer em até 30%, com um baixo custo de 

investimento tanto na aquisição do Aplicativo como para sua 
manutenção e divulgação. 
 
3- Ofereça cartões-presente grátis para seu restaurante 
Uma das maneiras mais fáceis de fazer com que mais pessoas 
entrem e experimentem seu negócio pela primeira vez é 
oferecendo comida de graça. Claro, apenas distribuir 
aperitivos ou sobremesas de graça para qualquer pessoa que 
entrar em seu restaurante vai custar muito dinheiro. 
 
Em vez disso, distribua vales-presente. Dessa forma, você 
pode controlar quanto dinheiro investe na promoção do 
negócio. Dê vales-presente de R$20 para uma instituição de 
caridade local que está realizando um leilão. Doe vales-
presente para a estação de rádio para dar ao décimo autor da 
chamada após uma determinada música. Não apenas sua 
empresa se beneficiará por ter seu nome associado à oferta,  
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como também os cartões-presente farão com que as pessoas 
experimentem sua comida. 
 
Você também pode oferecer cartões-presente com desconto, 
como comprar R$25 em cartões-presente e receber R$30. As 
chances são boas de que, se os clientes gostarem da sua 
comida, eles gastarão mais do que o valor no cartão-presente 
e voltarão mais tarde. 
 
4. Faça promoções em horários de pouco movimento 
Se ainda não o fez, deve controlar quando realiza mais vendas. 
Compreender as macrotendências nos padrões de seus 
clientes pode ajudá-lo a maximizar seus lucros. A maioria dos 
restaurantes descobrirá que eles são mais vazios em certos 
dias da semana, em certas épocas do ano e até mesmo em 
certas horas do dia. 
 

Você pode transformar esses momentos de lentidão em 
algumas das horas mais ocupadas, oferecendo descontos  
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específicos e promoções especiais. Muitos restaurantes 
descobrem que as segundas e terças-feiras têm menos 
movimentos do que os outros dias da semana. Se for esse o 
caso da sua empresa, considere oferecer pratos do dia às 
segundas e terças-feiras. 
 
Por exemplo, segunda pode ser um dia em que você oferece 
50% de desconto nos aperitivos. Na Terça os preços do happy 
hour duram a tarde toda. Esses pratos especiais ajudarão a 
incentivar as pessoas a visitá-lo em horários historicamente 
lentos para o seu restaurante. 
 
Da mesma forma, os descontos do happy hour costumam ser 
usados para atrair clientes em horários que costumam ser 
lentos para o seu negócio. Muitas vezes, esse é o tempo de 
inatividade entre a hora do rush do almoço e a hora do jantar. 
Use descontos e promoções para atrair clientes, e eles 
voltarão desde que o atendimento e a comida atendam às 
suas expectativas. 

 
5. Ofereça Wi-fi grátis 
Nunca subestime o poder da Internet. Embora seja verdade 
que você deve aproveitar a Internet para ajudar a promover 
seu negócio e agilizar suas operações, você também deve 

oferecer Internet para seus clientes. Ele pode atrair mais 
pessoas e mantê-las no seu negócio por mais tempo. 
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Nas grandes cidades, o Wi-Fi gratuito é basicamente um 
requisito para qualquer empresa que receba clientes. As 
pessoas esperam poder verificar seus e-mails ou páginas de 
mídia social enquanto esperam pela comida. Se você estiver 
em uma área mais rural, ter Wi-Fi gratuito pode realmente 
torná-lo um destino para os clientes. Se as pessoas souberem 
que podem procurá-lo quando precisarem se conectar, isso 
certamente ajudará a impulsionar os negócios. 
 

Se você descobrir que as pessoas estão entrando e não 
comprando nada enquanto usam sua Internet, você pode usar 
a estratégia de oferecer sua senha Wi-Fi atual para os clientes 
quando eles compram um alimento ou bebida. Alterar a senha 
regularmente ajudará a garantir que aproveitadores não 
ocupem espaço que poderia ser usado por clientes pagantes. 
 
6. Organize eventos importantes 
Eventos especiais são uma ótima maneira de atrair pessoas 
para o seu negócio. É também uma das maneiras mais fáceis 
de ajudar a criar boas lembranças do seu restaurante para o 
público local. Se você tiver televisores em seu espaço, 
considere a possibilidade de hospedar noites de eventos 
especiais relacionados a eventos esportivos, como o  
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Brasileirão (claro que se ainda estivermos em Pandemia, esta 
ação ficará para depois). 
 
Mesmo que você não tenha televisão, ainda pode oferecer 
eventos especiais e festas comemorativas que atrairão o 
público local para o seu negócio. A véspera de Ano Novo é 
uma ótima noite para oferecer um menu especial com preço 
fixo e reservas antecipadas para os clientes.  
 
Se você não for tão sofisticado, considere uma festa de 
Halloween onde todos que aparecem fantasiados ganham 50% 
de desconto em uma bebida ou em um aperitivo. Se seu 
ambiente é mais intimista, uma mesa de festas para casais no 
Dia dos Namorados seria a maneira ideal de levar as pessoas 
ao seu restaurante e associar memórias positivas ao seu 
negócio. 
 
7. Alcance os Foodies locais  
Como dissemos antes, você simplesmente não pode 
subestimar o poder da Internet. Enquanto gourmands e 
foodies locais costumavam falar apenas com seus amigos e 
colegas de trabalho sobre suas preferências, agora eles têm 
um público muito mais amplo. 
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Pessoas com bom gosto para comidas e que amam 
experimentar coisas novas sempre postam avaliações no 
Tripadvisor, Facebook ou em seu blog pessoal, impactando 
centenas de seguidores em um curto período de tempo. 
Entrar em contato com essas pessoas é uma ótima maneira de 
usar a influência da mídia social em seu benefício. 
 
Ofereça a eles e a um convidado uma refeição grátis em seu 
restaurante, desde que façam uma avaliação honesta. Você 
pode até criar um cupom de desconto especial para que seja 
divulgado entre os seus seguidores. Este desconto especial  
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atrai tanto o ego do blogueiro que você alcança quanto as 
pessoas que o seguem online. Dessa forma, você terá a 
visualização de um influenciador local popular e uma avaliação 
online duradoura elogiando o seu negócio. 
 
Para restaurantes com espaço grande, oferecer a hospedagem 
de eventos especiais para grupos locais e até famílias pode ser 
bastante lucrativo. Desenvolver uma área como um espaço de 
banquete onde possam ocorrer eventos pessoais ou 
empresariais é uma ótima maneira de tornar seu negócio um 
destino e, ao mesmo tempo, arrecadar bons lucros.

8. Atualize as fotos dos seus produtos e do seu restaurante 
É um erro comum os restaurantes terem fotos horríveis para 
divulgar seu menu e seu local. Para seus clientes leais, a 
aparência que é mostrada através de fotos é irrelevante - eles 
já sabem o quão é maravilhoso! 
 
Para novos clientes, por outro lado, a primeira impressão é 
importante. Se as fotos estão desatualizadas, têm iluminação 
escura ou simplesmente não são boas, contrate um fotógrafo 
profissional para tirar fotos de seu ambiente que mostrem 
suas qualidades especiais - como assentos aconchegantes ou o 

magnífico bar - e de sua comida, é claro! Assim que estiverem 
prontos, divulgue-as. 
 
O Instagram é um grande trunfo para qualquer empresa, 
restaurante e bar, especialmente. Os clientes com menos de 
35 anos estão usando o Instagram para encontrar novos 
lugares para visitar. Aproveite esse interesse. Comece 
observando o design do seu restaurante e encontre maneiras 
de criar ambientes ou motivos atraentes que os clientes 
queiram fotografar. Quanto mais seus convidados tiram fotos 
em sua localização e marcam que estão no seu 
estabelecimento, mais atenção você começará a receber. 
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Abra as portas do seu restaurante para novos clientes 
Como acontece com tudo na indústria de restaurantes, não 
esqueça que, no final do dia, tudo depende da qualidade da 
sua comida e da experiência do cliente. 
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Se a comida e a experiência do cliente forem incríveis, você 
pode aproveitar as mídias sociais e outras táticas para atrair 
clientes locais que procuram lugares da moda para comer ou 
fazer pedidos. Faça isso e você estará no caminho certo para 
transformar seu estabelecimento em um ponto de acesso 
local. 
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