
 



INTRODUÇÃO 

Nesse momento de Coronavírus, muitas empresas foram pegas no contrapé, sem ter 

canais digitais para se comunicar com seus clientes. 

Normalmente, um site ajuda porque é um endereço digital, uma página onde a 

empresa pode dar informações básicas ao consumidor: quem é a empresa, seus 

produtos, como funcionam seus canais de atendimento, como entram em contato, etc. 

Assim como as empresas, muitos consumidores não tinham o hábito de comprar 

online, mas agora isso se faz uma necessidade para grande parte dos compradores.  

Lembre-se que eles também têm dificuldades e dúvidas, muitas vezes até da 

veracidade da oferta que você está oferecendo. Os mais reticentes, querem entrar em 

contato com a empresa antes de fechar a compra. 

As redes sociais podem cumprir esse papel em parte, mas como os posts nas redes são 

temporários e com alta rotatividade, muitas vezes o consumidor quer saber outras 

informações que não encontra ali. 

Cada empresa deve avaliar o que faz mais sentido para estar em contato com seu 

consumidor. O importante agora é ser encontrado, ter uma forma de entrega e manter 

seu negócio faturando, mesmo que muitas vezes de forma mais precária. 

Segue abaixo um Manual Digital Básico para quem precisa criar ou ativar seus canais 

digitais e não tem equipe digital, conhecimento ou agência que possa fazer esse 

trabalho. 

O manual é totalmente gratuito e está dividido em 3 partes: 

 Parte I - Criando um Canal para seu Negócio 

 Parte II - Inserindo Conteúdo em seu Canal 

 Parte III - Anunciando seu Negócio na Internet 
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PARTE I 

Criando um canal na internet para seu negócio 

 

CRIANDO UM SITE 

Se você acha que ter um site nesse momento te ajudaria, saiba que você pode criar um 

site usando apps gratuitas que criam sites simples, sem nem precisar de domínio ou 

hospedagem. A mais conhecida é a Wix (https://pt.wix.com/) 

Você se cadastra, seleciona o design do template: páginas prontas oferecidas pela 

plataforma com as quais você monta um site, como se catálogo. Escolha aquele 

modelo que mais se adeque ao seu negócio e comece a criar. Nenhum conhecimento 

técnico avançado é necessário, mas é preciso saber navegar com alguma desenvoltura 

em ferramentas digitais. Tudo é auto-explicativo. Tem templates gratuitos, que não 

exige nenhuma contrapartida que vá onerar a criação. 

A plataforma oferece inúmeros templates, o que facilita muito a criação do site! 

É importante não esquecer de por no site todas as formas de contato (telefone, e-mail, 

whatsapp) assim como as redes sociais. 

Existem alguns canais no You Tube que ajudam a criar o site. Seguem abaixo tutoriais 

bem básicos, com uma linguagem para quem nunca usou a plataforma: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqlxZ6le3bU 

https://www.youtube.com/watch?v=MzwjrtAJPTU 

Existem outros tutoriais no You Tube, se não gostar desses, basta procurar outro que 

mais lhe agrade. 

 

CRIANDO UMA PÁGINA NO FACEBOOK 

Criar uma página para a empresa no Facebook é gratuito e muito simples. Você deverá 

primeiramente ter ou cadastrar um perfil pessoal no Facebook para poder administrar 

a fanpage. 

Para começar, vá em 

https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=universal_creation_hub e siga os 

passos ao clicar em Criar e Página: 

 

https://pt.wix.com/
https://www.websitetooltester.com/fora/wix-sign-up?s3=14594
https://www.youtube.com/watch?v=vqlxZ6le3bU
https://www.youtube.com/watch?v=MzwjrtAJPTU
https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=universal_creation_hub
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Você pode ver mais informações em https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-

criar-uma-pagina-no-facebook/  

Na página você pode inserir fotos dos produtos, divulgar promoções e as demais 

formas de contato com sua empresa. 

 

CRIANDO UM PERFIL NO INSTAGRAM 

Baixe o aplicativo Instagram em seu smartphone. Ele está disponível tanto para a 

versão Android quanto para iOS. 

Para criar uma nova conta, escolha um nome de usuário e siga o passo a passo 

sugerido pelo aplicativo. Você precisará de um telefone ou e-mail de contato para 

confirmar sua identidade. 

Complete o perfil com uma foto, o nome do seu negócio e uma breve descrição. 

Também é possível adicionar um link à sua biografia, como o site da sua empresa. 

Importe seus contatos do Facebook, e-mail e agenda para conseguir seguidores mais 

rapidamente. 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-criar-uma-pagina-no-facebook/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-criar-uma-pagina-no-facebook/
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CRIANDO UM CANAL NO YOUTUBE 

Para criar um canal no Youtube, você precisa ter uma conta no Google/Gmail. Clique 

em Login na parte superior à direita da home (youtube.com.br) e faça o login da sua 

conta Google, em seguida clique em “Crie um canal”: 

 

 

1. Escolha como criar seu canal: Usando seu nome e a imagem da sua Conta do 

Google ou usando com um nome de marca ou outro nome e uma imagem. No 

segundo caso você cadastra o nome e uma imagem. 

2. Adicione uma descrição sobre o que será o canal e os links para o seu site e 

redes sociais, se tiver. 
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3. Você pode também personalizar o canal com um banner de capa, criando listas 

(seções) para seus vídeos e adicionando canais relacionados com o seu 

conteúdo. 

 

 

 

CRIANDO UM PERFIL NO PINTEREST 

Na Home do Pinterest (pinterest.com.br), clique em “criar uma conta business” e 

preencha os dados solicitados. 

 

 

 

Escolha o objetivo da sua página entre as opções oferecidas: 
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Siga as instruções do próprio Pinterest para completar seu cadastro. O Pinterest é uma 

rede voltada para imagens, capriche no visual para aumentar suas visualizações e 

vendas! 

 

PARTE II 

Inserindo Conteúdo em seu Canal 

 

FOTOS 

Para adicionar uma foto à sua rede social, basta ter a imagem salva em seu 

computador ou celular. Clique em “Foto” na caixa de criar uma publicação e selecione 

a imagem da sua galeria ou do computador. 
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VÍDEOS 

Para inserir vídeos, siga os mesmos passos que para inserir fotos. A diferença está em 

alguns formatos que você deve lembrar sempre:  

 Stories com vídeos gravados na vertical 

 vídeos para o feed do Instagram sempre quadrados e com até 1 minuto de 

duração 

 Para o IGTV, vídeos também na vertical, com mais de 1 minuto de duração 

 e para o feed do Facebook, vídeos na horizontal. 

Existem diversas ferramentas e sites que oferecem templates de vídeos para que você 

os adapte as suas necessidades. Entre elas temos o Adobe Spark (spark.adobe.com) e 

o Canva (canva.com) 

 

BANNERS 

Crie uma arte bacana que defina bem  o seu negócio para seus canais e insira na área 

“capa” do Facebook e/ou Youtube seguindo os mesmos procedimentos que para 

inserir fotos e vídeos em publicações. 

Você também pode criar artes para posts no Facebook, Instagram ou Pinterest usando 

diversas ferramentas ou sites na internet. Um dos mais conhecidos é o Canva 

(canva.com), gratuito e em português. Com o Canva você pode fazer posts, stories, e-

mails, e muitas outras artes. A ferramenta oferece inúmeros templates, o que torna o 

processo muito simples e rápido. 
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PARTE III 

Anunciando seu Negócio na Internet 

 

PARTICIPANDO DE GRUPOS NO FACEBOOK 

Os Grupos são uma ferramenta do Facebook para reunir pessoas que têm um interesse 

em comum. São ótimos para compartilhar dicas, informações e para gerar 

engajamento com os membros. 

Faça uma busca no Facebook pelos grupos existentes da sua região, grupos de 

interessados no seu negócio e outros temas que possam reunir potenciais clientes. 

Entre nos grupos que tiverem membros ativos. Leia as regras do grupo para saber se 

existem restrições ou condições especiais para criar tópicos. Se for o caso, entre em 

contato com os administradores antes de divulgar algo. 

Crie a publicação para divulgar seu negócio. Ela deve ser muito clara, direta e conter 

todas as informações que o leitor precisa saber para agir imediatamente (tudo sobre o 

produto ou serviço ofertado e formas de contato). 

 

ENVIANDO E-MAILS PARA CLIENTES 

Existem diversas ferramentas que facilitam a criação e o envio de e-mails, como o Mail 

Chimp. O visual é importante, então acrescentar imagens e elementos gráficos ao e-

mail passará uma impressão melhor e mais profissional sobre sua empresa. Mas não 

exagere demais, o principal deve ser o texto da mensagem. 

Monte a sua lista de contatos e salve em uma planilha Excel, cadastre-se em uma 

ferramenta de envio de e-mails, como a Mail Chimp https://mailchimp.com/, escreva o 

texto do e-mail que você deseja mandar para os contatos. Ele deve ser claro e direto, 

além de conter seus dados para contato.  

Importe os contatos da sua planilha para a ferramenta, configure o assunto do e-mail e 

realize o disparo para todos. 

 

 

 

https://mailchimp.com/
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ANUNCIANDO NO GOOGLE 

Defina um orçamento mensal para o gasto com anúncios. Entre em contato com uma 

agência de marketing digital e faça um orçamento para a administração dos anúncios. 

Você precisará pagar pelos serviços da agência para criação e manutenção dos 

anúncios.- Após a inclusão dos anúncios, meça os resultados, em termos de visitas ao 

site, novos contatos que vieram pelo site, vendas feitas através do site, etc. 

 

ANUNCIANDO NO FACEBOOK OU INSTAGRAM 

Ao postar um novo conteúdo em suas redes sociais, o Facebook e o Instagram 

oferecem a alternativa de impulsionar a publicação. Basta clicar, definir um 

orçamento, um objetivo (comprar, conhecer seu site, entrar em contato, etc), o 

número de dias que o anúncio ficará no ar e definir seu público limitando-o por 

interesse, gênero, localização, etc.  

 


