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Erika Fischer é proprietária da agência XK9
Comunicação, que desenvolve e implementa a
estratégia de redes sociais da Nakata, da Pellegrino
e da Revista O Mecânico.
Atua há 10 anos no Mercado de Aftermarket e tem
expertise em geração de conteúdo e alta
performance para campanhas online de Facebook,
Instagram e AdWords e de

Google Meu Negócio
Google Meu Negócio é uma
ferramenta gratuita do Google
m u i t o f á c i l d e u s a r.
Ela possibilita que empresas
gerenciem a presença on-line
no Google, mostrando sua
empresa no resultado de
Pesquisa do Google e no Google
Maps.
Ao verificar e editar as
informações comerciais, você
ajuda os clientes a encontrar sua
empresa.

Google Meu Negócio
1.Crie uma conta de Gmail

3.Pesquise o nome da Oficina

2.Entre no site do Google Meu Negócio

4.Preencha todos os campos ou
reivindique seu endereço

Google Meu Negócio
5.Preencha todas informações da
sua Oficina corretamente

6.Coloque fotos da sua fachada e do
interior da Oficina

7.Acompanhe
Acompanhe a quantidade de visitas que o seu perfil recebeu
e as palavras/termos que foram buscados no Google e que
levaram até sua Oficina. Isso tudo no Menu Insights.

8.Interaja
Responda aos comentários dos clientes. Mesmo que sejam
críticas. Aprenda com elas. Tente reverter sempre que
possível. Quanto mais avaliações positivas você tiver,
melhor será para o resultado de busca.

WhatsApp Business
O WhatsApp Business ou
WhatsApp para Empresas é
gratuito e funciona como o
WhatsApp pessoal, mas
possui alguns benefícios
para sua Oficina.
Você pode configurar
respostas automáticas, criar
um catálogo de serviços e
não precisa de um número de
celular: pode configurar o
serviço com o número de
telefone fixo em um
computador ou tablet.

WhatsApp Business

1.Baixe o Aplicativo
Está disponível também para desktop. Você não precisa

2.Preencha as Informações
da Oficina

ter um celular. Pode usar no próprio computador ou

Insira todas as informações comerciais: endereço,

tablet. Também pode fazer o cadastro com o número de

email, site, telefone e horário de atendimento.

telefone fixo, não precisa comprar outro chip.

WhatsApp Business

3.Crie respostas salvas

4.Etiquetas

Você pode salvar as mensagens que enviar com maior frequência e

Na conversa, abra o menu de três pontos e toque em

reutilizá-las para responder as perguntas mais comuns.

"adicionar etiqueta à conversa". Escolha qual tag

Toque no Botão Menu > Configurações > Configurações da empresa

deseja incluir ou crie uma nova nesta mesma tela.

> Respostas rápidas. Toque em Adicionar (+).

Troque sempre que for necessário. Exemplo: de

Insira o texto ou anexe o arquivo multimídia (foto ou link) que deseja.

"pagamento pendente" para "pago".

WhatsApp Business

5. Cadastre seus Serviços
Crie um catálogo de produtos/serviços da
sua Oficina que o cliente pode acessar ao
clicar no nome da conta do WhatsApp.

6.Estatísticas

7.Gere um link do seu
WhatsApp

Em Estatísticas, você confere um resumo do

Você poderá usar nas suas campanhas de

volume total de mensagens enviadas,

facebook e instagram e colocar no seu site.

mensagens entregues, mensagens lidas e

Pode até usar na descrição do Instagram – o

mensagens recebidas.

cliente só precisa clicar .

Facebook
Porque ter uma Página (empresa) e não um perfil (pessoa
física)?
Um perfil pessoal do Facebook pode ter apenas 5 mil amizades, enquanto uma
Fanpage não apresenta limites de curtidas, podendo se relacionar com um número
ilimitado de usuários da rede.
Porque as possibilidades de personalização de conteúdo para uma Fanpage são
muito maiores do que em um perfil pessoal da rede. Com ela, além de fotos e
textos, é possível criar eventos, enquetes, avaliação de usuários e informações
específicas sobre produtos e serviços que seu negócio oferece.
Com uma Fanpage, sua empresa pode patrocinar publicações e aumentar ainda
mais o alcance dos conteúdos postados.
Ao utilizar uma Fanpage, sua empresa ou marca poderá analisar constantemente os
resultados dos conteúdos publicados e como seu alcance têm acontecido por parte
do público.

Página do Facebook

1.Entre com o seu login

2.Informações

3.Fotos

Entre usando sua conta pessoal no

Escolha a opção Negócio local e preencha todas

Coloque uma foto de capa da fachada da

Facebook. Selecione o menu lateral direito e

as informações corretamente. Endereço,

oficina e crie álbuns de acordo com os

clique na opção Criar Página

telefone, horário de funcionamento. Escreva

serviços prestados. Coloque os carros dos

também um texto sobre a Oficina e seus

clientes e se os mesmos permitirem faça

serviços.

fotos com eles e marque a pessoa.

Página do Facebook

4.Crie um nome de usuário

5.Avaliações

6.Coloque um botão de ação

Assim você poderá divulgar sua página

Peça para seus clientes avaliarem o seu

Coloque o botão de ação de acordo com o

facilmente com o endereço

serviço e responda. Quanto mais avaliações

melhor canal para falar com você: E-mail,

www.facebook.com/suaoficina

positivas maior a chance da sua ser a oficina

WhatsApp ou Telefone.

escolhida por quem está buscando esse
serviço.

Página do Facebook

7.Atualize
Faça postagens com frequência:

Clientes, carros, peças, dicas ao clientes.
Compartilhe conteúdo de marcas parcerias e publicações.

8.Interaja
Responda aos comentários dos clientes e as avaliações. Mesmo que sejam críticas.
Aprenda com elas. Tente reverter sempre que possível.

9.Impulsione
Impulsione seus posts para atingir o público que mora ao seu redor. Você pode
selecionar faixa etária, raio do seu endereço e interesses que os clientes possam ter.
Vá treinando com pouca verba para usar essa ferramenta e sempre selecione um
botão de ação que você possa medir o retorno como solicitar ligação ou envio de
mensagem.

Instagram
Porque ter uma Perfil Comercial no Instagram?
O Instagram é a rede social que mais cresce. Ou seja os seus clientes estão lá!
Lá você consegue fazer posts sobre seus serviços e usar as # para tornar seus
serviços rastreáveis.
Você pode patrocinar publicações e aumentar ainda mais o alcance dos conteúdos
postados.
Ao utilizar um um perfil comercial, sua empresa ou marca poderá analisar
constantemente os resultados dos conteúdos publicados e como seu alcance têm
acontecido por parte do público.

Perfil no Instagram

1.Crie uma conta comercial

2.Postagens

Você pode criar uma nova conta ou migrar a

Assim como no Facebook faça postagens com frequência e com

que você já tem para uma conta comercial.

assuntos pré determinados. Um cuidado a mais é deixar o seu feed
organizado – poste imagens com foco, com cores parecidas - use
sempre o mesmo filtro. Use sempre as marcações de parceiros e clientes
para gerar engajamento com seus posts.

Perfil no Instagram

3.Use o stories

4.Crie destaques

Faça postagens no stories sempre que possível sobre o

Use os destaques para separar os Stories que você

andamento de um serviço. Marque as marca das peças

postou por temas – servicos, dicas, clienets, etc..

que está usando e a marca do carro. Compartilhe

Neles você também pode deixar Stories com

postagens de outros que considere interessante em

informações da Oficina – horário de atendimento,

seus Stories (matérias e dicas para os seus clientes).

serviços, marcas parceiras, formas de pagamento, etc.

Perfil no Instagram

5.Impulsione

6.Crie respostas rápidas

Assim como no Facebook patrocine seus posts para atingir aos clientes em potencial no seu
entorno – use a segmentação por faixa etária, interesses e raio de alcance pelo endereço.
Sempre crie o seu público – não use o público automático. E sempre pelo seu endereço. Se
tiver duas lojas ou mais, crie públicos diferentes para cada endereço.
Veja sempre os dados que mostram o resultado da sua promoção para ir aprimorando.

No Facebook você também pode fazer isso! Essas
respostas rápidas auxiliam no atendimento aos clientes
que mandam perguntas como : qual seu telefone, seu
endereço, horário de atendimento.

Relacionamento com seu Cliente

Algumas dicas dos próximos slides foram extraídas do link
https://blog.izettle.com/br/empreendedorismo/como-atrair-clientes-oficina-mecanica/

Mailing
Muito importante manter o cadastro dos seus clientes para saber em que momento se
relacionar com eles.
Faça uma planilha (que pode ser no Google Docs) com o mesmo email que você
criou para fazer o Google Meu Negócio e crie sua planilha online.
Lá mantenha, nome do cliente, endereço, telefone, aniversário, modelo do carro,
última revisão, último serviço relizado. Assim você saberá sempre quem precisa de
uma próxima revisão, de um novo serviço.
Além disso seu cliente se sente cuidado e vê em você um profissional organizado.
Isso gera mais confiança.

Email Marketing
Crie o hábito de coletar os endereços de e-mail de seus clientes e envie um email periodicamente.
Você pode estimular o consumo oferecendo promoções para atrair os clientes.
Pode divulgar conteúdo relevante como dicas de manutenção do carro.
Divulgação de novos serviços e equipamentos.

Forneça lembretes
personalizados de
serviço
Colete dados de clientes e crie planilhas que permitam que você veja quando
um cliente está próximo ao período de realizar um serviço, como por exemplo
trocar o óleo do carro ou fazer uma revisão próximo às férias (período em que
muita gente viaja).
Próximo as datas envie lembretes direcionados e personalizados para os
clientes. Você pode fazer isso por e-mail, WhatsApp ou SMS.

Solicite Feedback
As avaliações dos clientes são peças importantes sobre como atrair
clientes para oficina mecânica.
Uma forma de manter o contato é acompanhar o cliente depois que realizaram algum reparo
em seu estabelecimento.
Envie uma mensagem solicitando uma avaliação e sugestões de melhoria, sobre o
desempenho do serviço oferecido por sua oficina e crie uma conexão mais profunda e
pessoal com seus clientes.
Peça para ele postar as avaliações no Google e no Facebook sobre sua Oficina. Provas
sociais criam confiança e incentivam novos clientes a fazer negócios com você.
Você também pode pedir aos clientes fiéis a sua oficina que deixem um depoimento por
vídeo. Você pode gravar do seu celular mesmo e depois publicar nas redes sociais. Nesses
casos, pode ser interessante investir em anúncios no Facebook que fazem esse conteúdo
ter maior alcance, por um baixo investimento.

Plano de Assinatura
de Serviços
Uma maneira simples de como atrair clientes para oficina mecânica e fidelizálos é criando um plano de assinatura.
Como funciona?
Se você oferece serviços regulares de manutenção em sua oficina, considere
implementar um programa que garanta que seus clientes retornem a você para
todas as suas necessidades futuras.
Crie um plano de serviço de assinatura que permita aos clientes distribuir seus
pagamentos ao longo do tempo em troca de serviços programados com
desconto.

Construa uma relação
de confiança com seu
cliente
Muitos consumidores desconfiam de oficinas mecânicas, devido a diversos casos de profissionais que não são
sérios e corretos.
Visto isso você tem que trabalhar para conquistar a confiança deles.
Uma maneira de fazer isso é fornecendo conteúdo informativo que alivia seus medos, preocupações e dúvidas.
Você pode atrair clientes com banners e panfletos que informem como prevenir danos ao motor, por exemplo.
Utilize as redes sociais Facebook e Instagram para distribuir publicar esse conteúdo e também envie por email.
Outro tipo de conteúdo relevante é criar materiais que expliquem como um determinado serviço é feito e por
que ele é necessário.

Destaque antes e
depois das fotos
Mostre aos clientes que eles podem confiar em você compartilhando conteúdo que
comprove o valor de seu trabalho.
Publique fotos com antes e depois do trabalho que sua equipe concluiu. Também
apresente fotos em seu site e em folhetos impressos e principalmente nas Redes
Sociais.

Crie um programa de
recompensas
sobre indicação
Informe aos clientes atuais por meio dos e-mails e das Redes Sociais que, se
indicarem um novo cliente para sua empresa, receberão benefícios como
pequenos brindes, descontos de serviço.

erika@xk9comunicacao.com.br
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