
SAIBA COMO
DIGITALIZAR
SUA EMPRESA
Conheça as ferramentas e divulgue o

seu trabalho na internet!

www.tecercomunicacao.com.br



Redes Sociais
Conheça e saiba como utilizar: 

Facebook e Instagram.

Aplicativos
Conheça os aplicativos de entrega, 

 designer, relacionamento com clientes,
pagamentos e reuniões online.

Site
Conheça as ferramentas gratuitas

disponíveis para criar sites simples.



Presença Digital

De repente você precisou digitalizar a sua empresa e não
sabe por onde começar, não é mesmo? De uma hora para
outra tudo mudou, a pandemia do coronavírus fez a gente
parar. Estamos passando por um momento muito difícil,
todos nós estamos preocupados com a saúde das
pessoas que amamos e também com a nossa. Portanto,
é um momento de reclusão, precisamos ficar em casa.
 
Escrevemos este e-book para você conhecer as
ferramentas gratuitas disponíveis na internet para 
 divulgar o seu negócio e alcançar novos clientes!
 
Também somos empreendedoras e sabemos como é
difícil pausar o trabalho, mas este também pode ser um
momento para você pensar em como vender pela
internet. Para empresas que ainda não trabalham com
tele-entrega, este é um momento para começar. Se você
trabalha com eventos, na área de beleza e bem-estar,
pense no seu conhecimento sobre a área, quem sabe
você não poderia ajudar as pessoas com cursos,
consultorias ou um e-book? Tire um tempo para
replanejar seus produtos, serviços e estratégias,
converse com amigos e outros empreendedores,
pesquise soluções para seguir em frente.
 
Vamos lá? 



SITE
Sua loja aberta 24h por dia, 365 dias do ano



Plataformas
Conheça ferramentas gratuitas disponíveis
para você criar sites simples e estar presente
na internet com todas as informações sobre
o seu negócio!

Google Google Meu Negócio

Esta é uma das ferramentas mais importantes
para o seu negócio, no meu ponto de vista.
Você pode fazer sua inscrição de forma gratuita
no Google Meu Negócio, cadastrar todas as
informações de sua empresa e criar um site de
forma simples e fácil! E o melhor, dentro do
Google, buscador mais usado pelos usuários de
internet. 
Você só precisa ter um e-mail 
do Google (Gmail) para fazer
o cadastro! Acesse o link pelo
QR Code ao lado ou busque no 
Google "Google Meu Negócio"
e cadastre-se!



Webnod www.webnode.com.br

No webnode você consegue criar o seu site de
forma rápida, mas eles não possuem uma
versão gratuita, consulte os preços.

Wix https://pt.wix.com/

O Wix é uma das  plataformas de criação de site
mais conhecidas. Como usuário gratuito você
tem acesso a várias ferramentas e recursos que
ajudarão você a criar seu site, como centenas
de templates personalizados, hospedagem
segura e suporte. Além disso, a plataforma
oferece planos Premium que permitem que
você tenha mais armazenamento e largura de
banda, remova os anúncios Wix e conecte seu
site ao seu próprio nome de domínio.



Redes Sociais
Canais de comunicação onde você
pode interagir e vender para o seu

público-alvo!



Facebook
O Facebook é a rede sociail mais acessada no Brasil,
com certeza você já ouviu falar sobre ela, mas talvez
ainda não saiba que você pode criar uma página
comercial para a sua empresa nesta rede.
 
As páginas permitem que empresas, marcas,
organizações e figuras públicas compartilhem
informações e se conectem com as pessoas. Assim
como os perfis, as Páginas podem ser personalizadas
com stories, eventos e muito mais. As pessoas que
curtem ou seguem uma Página podem receber
atualizações no Feed de Notícias delas. Além disso,
você poderá criar anúncios patrocinados sobre o seu
negócio, alcançando assim muito mais clientes em
potencial.



Facebook
O próprio Facebook disponibiliza um passo a passo de
como criar uma fanpage, se você tiver tempo e
paciência você consegue criar a sua e começar a sua
divulgação!  
 
 

Passo a passo para
criar Fanpage

No QR Code ao lado
confira os tamanhos

padrões das imagens de
capa e perfil das redes

socias.



Facebook
Configuração da Fanpage:
- Confira se as informações da página estão
preenchidas corretamente, certifique-se de que todas
elas estão preenchidas: categoria, nome, descrição,
endereço, horário de funcionamento e telefone.
- Use o seu logo na foto de perfil. Use a capa para
divulgar seu negócio, insira o número de
telefone/whatsapp nela. 
- Cheque as informações da barra lateral esquerda,
verifique se elas fazem sentido e se estão alinhadas
com o objetivo da fanpage — “Página inicial”,
“Publicações”, “Sobre”, “Fotos” e “Vídeos” são as mais
buscadas pelos usuários; 
- Você pode inserir uma "Loja" na barra lateral, espaço
que funciona como um catálogo,  uma vitrine para
divulgar o seus serviços ou produtos.
 

Crie conteúdos sobre os seus produtos ou serviços.
Divulgue o seu negócio e compartilhe informações que
sejam relevantes para o seu público, chame atenção
deles com objetivo de trazê-los para a sua página.
Direcione o público para o seu site, responda as
interações, crie conexão com as pessoas.



Instagram
O Instagram nasceu com objetivo de compartilhar
imagens e hoje tem muitas outras funções.
Você pode fazer publicações no feed, nos stories e no
IG TV. Esta rede social funciona muito melhor para
quem divulga seu negócio através de imagens.
Esta rede é excelente para quem tem um restaurante,
trabalha com moda, beleza, criação de conteúdo.
É a rede que mais cresceu nos últimos anos, possui
mais de 600 milhões de usuários ativos. Segundo o
fundador do Instagram, a plataforma começou depois
que ele e o co-fundador, o brasileiro Michel Krieger,
decidiram focar seu projeto “Burbn” em fotos de
celular.  50% dos usuários seguem uma conta de
empresa; 75% das pessoas dizem ter conhecido um
produto ou serviço pelo Instagram.
 



Instagram
 

Esta é a "bio" do seu
Instagram, você deve

cadastrar informações
sobre o seu negócio,

de forma objetiva, pois
o número de palavras

aqui é contado

Use linktr.ee para cadastrar
mais de um link que queira

divulgar no seu perfil. O
cadastro é gratuito e

simples.

Aqui ficam os seus stories
salvos, aquelas informações

que você deseja destacar,
para que seus clientes

encontrem rapidamente.



Instagram
 

As pessoas podem curtir as
suas publicações (postagens)

As pessoas podem comentar as
suas publicações (postagens)

As pessoas podem compartilhar as suas
publicações (postagens) no Direct e nos stories

As pessoas podem salvar as
suas publicações (postagens)



Instagram
Inbox e Interações: crie conexões

Uma coisa você tem que ter em mente, as redes sociais
foram feitas para a interação! Se um cliente interagiu em
uma postagem você precisa respondê-lo e se possível, no
mesmo dia, logo em seguida. Pense em sua rede social
como e fosse a sua loja, quando um cliente entra, você
atende, não é mesmo? A mesma coisa no Instagram ou
Facebook, esteja atento e responda as interações e o
direct, crie conexão com o seu público.
 
O inbox do Instagram é o melhor local para acontecer a
interação e o relacionamento com o seu cliente! Tente
puxar uma conversa, mas nada de ser robótico, converse
de verdade com o seu cliente, lembre-se que é uma pessoa
que está do outro lado da tela. Ao interagir você passa a
conhecer melhor o seu cliente e entender os interesses e
gostos dele! 
 
Outra dica: Quando ganhar um novo seguidor no Instagram
agradeça, entre em contato, comece a criar um
relacionamento com a pessoa. Você deve estar pensando
"eu não tenho tempo para isso", não é mesmo? Separa 30
min ou 1h do seu dia para responder as pessoas e interagir,
se não der tempo de responder todo mundo neste tempo,
responda e interaja com quem tiver tempo.
 



Criação de
Conteúdo

Primeiro Passo:

Pense no seu objetivo e liste seus
diferenciais

Segundo Passo

Liste quais assuntos você tem
conhecimento, dentro do seu negócio
e que sejam interessantes para o seu

cliente e como você pode abordar
estes assuntos dentro de quadros

diários ou semanais.

Passo 3

Interaja com os seus seguidores, use
os stories para fazer enquetes e

entender o tipo de conteúdo que o seu
seguidor tem interesse em receber,
isso te dará muitas ideias para criar!



PÚBLICO-

ALVO
Quem são os clientes que você
quer atender?

Importante
Toda a comunicação depende do público, para
quem você está comunicando? Quem é o seu
público? Para quem você quer vender os seus
produtos e serviços?
Conhecer o seu público é o primeiro passo
para criar um bom conteúdo e engajar o seu
público. Nosso objetivo é sempre engajar,
porque um público engajado com uma marca
tem muito mais chances de virar cliente de sua
marca e comprar um produto ou serviço.



APLICATIVOS
Conheça os aplicativos de entrega,

designer,  relacionamento com clientes,
pagamento e reuniões online.



Aplicativos
Separamos alguns aplicativos que irão ajudar
no dia a dia do seu negócio na internet

O iFood é o aplicativo de entrega de comida
mais conhecido pelos brasileiros. Se você
tem um restaurante, lancheria, trabalha
vendendo comida pronta e tem até mesmo
um mini mercado, você pode fazer a entrega
pelo aplicativo. Fique atento às taxas que
você precisará pagar para vender pelo
aplicativo, ali tem duas opções, você pode
trabalhar com motoboy próprio ou motoboy
do iFood, analise o que será melhor para
você. Informações:
https://restaurante.ifood.com.br/ (link no Qr
Code abaixo)
 
 

iFood
entrega de comida e mercado
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O Uber Eats é mais uma opção para
você que trabalha com comida
pronta para entregar.
 Confira o funcionamento e fique
atento à área de entrega e taxas:
https://www.ubereats.com/restaura
nt/pt-BR/signup (link no Qr Code).

O Rappi é mais abrangente e se
propõe a entegar outros itens,
além de comida pronta. Pense se
o seu negócio além de loja física
também não pode trabalhar com
entrega, quem sabe enviar
produtos pelo Rappi aos eus
clientes? Informações:
https://www.rappi.com.br/ (link no
Qr Code).
 

Uber Eats
entrega de comida 
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Rappi
entregas em geral
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Canva
crie artes para divulgar seu negócio
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Talvez você já tenha ouvido falar sobre o
Canva, você pode acessar ele pelo
computador: www.canva.com ou baixar
aplicativo no seu celular.
No canva você encontra templates, artes
prontas, para você desenvolver os seus
conteúdos e publicar nas redes sociais.
Ele é gratuito, mas também tem uma versão
paga, onde você terá acesso a alguns
templates e fotos que são disponíveis apenas
na versão paga. Mas com a versão gratuita
você consegue desenvolver tudo que precisa.
Confira dicas e tutorias:
https://www.canva.com/pt_br/aprenda/ 
 
 



O WhatsApp Business é um aplicativo gratuito
para download e desenvolvido especialmente para

os proprietários de pequenas empresas. 
Ele funciona exatamente como o whatsapp que
você já conhece, mas na versão para negócios
você pode inserir informações de sua empresa,
horário de atendimento, respostas automáticas.

Além disso, você pode criar um catálogo para
exibir seus produtos e serviços. 

 

WhatsApp Business

para atender seus clientes5

Saiba como criar um catálogo
no WhatsApp Business,

acesse o Qr Code ao lado

Saiba como funciona o
WhatsApp Business,

acesse o Qr Code ao lado



PagSeguro e PayPal
para receber pagamentos online
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Receba pagamento online com pagseguro ou
paypal, é simples rápido e seguro.

O pagseguro tem vários serviços para você
 vender e receber seus pagamentos online, você
gera um link do seu produto e envia para o seu

cliente efetuar o pagamento.
Além disso, o PagSeguro também tem

 máquinas de cartões para você que trabalha 
com tele-entrega.

 
Confira: https://pagseguro.uol.com.br/

Acesse o link pelo Qr Code:
 



Skype: Se você precisa fazer reuniões online,
conversar por vídeo com o seu cliente o Skype
pode te ajudar e muito! 
Com o skype você faz chamada de vídeo e pode
compartilhar a tela do seu computador para fazer
uma apresentação ou até mesmo um curso.
O o skype pode ser acessado  pelo computador ou
celular.
 
 
Hangouts: Google Hangouts é uma plataforma de
comunicação, desenvolvida pelo Google, que inclui
mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e
VOIP. Ele pode ser acessado pelo computador ou
celular.

 

Skype e Hangouts

videoconferência7



PRECISA DE
AJUDA?

 

Conheça nossos serviços
Assessoria de Marketing Digital
Para você que tem um negócio e não tem tempo para gerenciar a
divulgação.
 

Consultoria Em Marketing Digital
Para você que cria o conteúdo para as redes sociais, mas precisa
de um auxílio nas artes e/ou nas estratégias.

 
Treinamentos em Marketing Digital
Para você que deseja aprender a gerenciar as redes sociais do seu
negócio, temos treinamentos em grupo e individuais

www.tecercomunicacao.com.br



Equipe

www.tecercomunicacao.com.br

Carolina Magalhães
jornalista

Graziana Fraga
relações públicas

Caroline Damaceno
designer



Fale conosco

 99649-3370 | 99955-5353

contato@tecercomunicacao.com.br

www.tecercomunicacao.com.br

@tecercom


