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“Em época de pandemia, toda relação de consumo será reinventada. Pensando nisso, a
SDCETI está inaugurando a Casa do Empreendedor. Dentre inúmeras ações que ela tem,
focaremos no digital, ou seja, na inserção deste comerciante em canais digitais, seja e-
commerce, plataformas digitais. Nosso objetivo é inseri-los nesta nova modalidade para
que ele consiga se adaptar de forma eficiente e prudente durante esse período de
isolamento social. Ferramentas como essas são essenciais para que toda a cadeia
produtiva tenha condições de enfrentar este desafio de uma forma mais  amena. A
função da SDCETI é utilizar a inovação e a tecnologia a fim de capacitar nossos
empreendedores".

                                     William Cotrim Paneque - Secretário da SDCETI

"Apesar das dificuldades impostas pelo Novo Coronavírus, podemos observar os
empresários, autônomos, trabalhadores e profissionais se reinventando. A pandemia
mostrou que é preciso expandir e fortalecer a conectividade para abrir novos
horizontes e possibilidades, fomentando o crescimento e a inovação".
                    
                                       Gustavo Henric Costa - Prefeito de Guarulhos

"Parece imprevisível o cenário econômico e social para os artistas no mundo pós-
pandemia. Ainda assim, nesses primeiros meses já ficou claro que ele passa pelo uso de
ferramentas digitais, garantindo a conexão primária das artes que é a integração entre
o artista e seu público. Nesse sentido essa parceria vem beneficiar o artesão
guarulhense a fim de garantir seu desenvolvimento inicial no ambiente digital,
aprimorar seus canais e redes sociais e assim contribuir para garantia de acesso a sua
rede de difusão e venda de produtos artístico-culturais. Em cenários complexos não
existe resposta que seja linear. É preciso agir em pontos de conversão para fortalecer e
restabelecer o controle. Sabemos que essa pandemia (e toda a crise econômico-social
que ela vem causando) vai passar. Espero que essa iniciativa, somada as diversas ações
tomadas ao longo desse período, permita que a cultura guarulhense consiga acelerar a
construção de um futuro para as artes com a grandeza que é própria da cidade”.

                                              Vitor Souza - Secretário da Cultura 
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A Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação e a Secretaria de
Cultura, realizaram o Projeto Empreendimento Digital com o objetivo
de difundir métodos, meios e técnicas de divulgação e controle de
anúncios em plataformas digitais. Aspirando que empreendedores de
micro e pequeno porte tenham acesso a tais informações e possam
assim, aplicar-lhes em seus negócios contribuindo com o fomento do
comércio, cultura e turismo da cidade de Guarulhos.

Com base nos últimos dados do IBGE a cidade de Guarulhos possui
1.379.182 milhões de habitantes, tendo em vista este percentual,
consideramos que possuímos em nosso município um número
abundante de empresas e empreendedores. O projeto visa auxiliar os
microempreendedores a utilizar os métodos de divulgação digital
mais presentes na atualidade, para que assim possam impulsionar
suas vendas e empresas, contribuindo diretamente para o
desenvolvimento econômico, social e turístico da cidade.
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Introdução

Nos últimos anos, graças ao avanço da tecnologia e das redes sociais,
o empreendedorismo digital ganhou força e hoje é um dos
importantes aliados da economia mundial.

O fato é que para manter seu empreendimento gerando bons
resultados, e consequentemente torná-lo conhecido popularmente, é
necessário sempre buscar a inovação do produto ou serviço oferecido,
afinal quem não inova fica para trás.

Segundo o site do SEBRAE: “negócios baseados na internet apresentam
um crescimento mais rápido, permitem alcançar um maior número de
pessoas e demandam um investimento mais baixo, além de flexibilizar a
jornada de trabalho, também permite que o empreendedor trabalhe de
qualquer lugar, já que basta apenas a conexão com a internet para
executar as suas atividades”.  

Vale ressaltar que ter um negócio digital possui certos desafios assim
como qualquer outro empreendimento. Lembre-se de pesquisar
sobre o mercado de atuação e planejar estratégias para captação de
clientes, sempre seguindo as dicas e tendências das mídias sociais e
das plataformas disponibilizadas. 



       O Empreendedorismo Digital 

O Empreendedorismo Digital consiste em criar um negócio através da
internet e assim obter lucros sem muitos gastos ao comercializar
produtos e serviços online. 

É possível citar vários exemplos de negócios digitais conhecidos
mundialmente, tais como: canais no Youtube, blogs, lojas virtuais ( e-
commerces) venda de cursos e palestras online entre outros.

Para iniciar basta ter um computador conectado à internet no local
de sua preferência. Não é necessário ter nenhum espaço físico, na
verdade é possível realizar o trabalho em casa ou em qualquer lugar
desejado, desde que tenha uma boa conexão com a internet. 

É muito importante manter a comunicação e a interação com os
clientes através das redes sociais e e-mails, além de proporcionar
soluções criativas e rápidas gerando um vínculo duradouro entre a
marca e o consumidor. 

Segundo a pesquisa TIC Domicílios, no ano de 2018 mais de 70% de
brasileiros estavam conectados à internet, isso significa que os meios
digitais estão crescendo cada vez mais e consequentemente os
negócios online também. Por isso preparamos este e-book para você
microempreendedor, confira nas próximas páginas algumas dicas de
como utilizar as principais ferramentas disponíveis de forma gratuita
para iniciar seu empreendimento digital. 



Como diferenciar perfil, página e grupo no Facebook

Perfil é sua conta pessoal para se conectar com pessoas.
Página é feito para anunciar o seu negócio.
Grupo é feito para reunir perfis e/ou comunidade do seu interesse.

Facebook - Entenda a diferença entre: Perfil, Página e Grupo.
Isso é muito importante para você separar a sua vida pessoal e
profissional na rede social. Lembre-se: 

Acesse o Link e veja o passo a passo para “Entender a diferença”.
https://youtu.be/I4aVnBxCEno 

https://youtu.be/I4aVnBxCEno
https://youtu.be/I4aVnBxCEno


Como criar uma conta comercial no Instagram 

Instagram - Aprenda a transformar sua conta no Instagram em uma
conta comercial/profissional. O Instagram para Negócios, foi lançado
em 2016 com o objetivo chamar a atenção dos anunciantes e criar
uma modalidade de conta especial para empresas, lojas,
empreendedores. Todos que pretendem vender ou dar visibilidade a
algum serviço ou produto pelo Instagram.

Acesse o Link e veja o passo a passo para “Criar uma conta comercial no Instagram”.
                                               https://youtu.be/xtQcNl_7S8k

https://youtu.be/xtQcNl_7S8k
https://youtu.be/xtQcNl_7S8k
https://youtu.be/xtQcNl_7S8k


Aprenda a montar a identidade visual da sua marca nas redes sociais,
criando o design perfeito para divulgar os seus produtos no Facebook
e Instagram, use sua criatividade e crie a sua marca com logotipo,
foto de capa, posts, entre outras funções de uma maneira fácil,
gratuito e online através do site “Fotojet”  

Acesse o Link e veja o passo a passo para utilizar o “Fotojet”
https://youtu.be/YAvsVEcYAvk

Como criar sua identidade visual 

Acesse o site FotoJet por este link
https://www.fotojet.com/pt

https://youtu.be/YAvsVEcYAvk
https://youtu.be/YAvsVEcYAvk
https://www.fotojet.com/pt
https://www.fotojet.com/pt


Como anunciar no Facebook e Instagram

Acesse o Link e veja o passo a passo para anunciar no “Facebook” e “Instagram”

                                     https://youtu.be/zPb4G0IznbQ

Devida à proporção dos usuários ativos das Redes Sociais “Facebook”
e “Instagram”, podemos imaginar que todos seus clientes, ou pelo
menos a maioria deles, possuem uma conta ativa nessas Redes. 

O Gestor de Anúncios é o ponto de partida para publicar seu negócio
no “Facebook” e “Instagram”, munido de diversas ferramentas que
auxiliam na divulgação do seu produto, estão disponíveis: definição
de público alvo, personalização de imagens, textos, vídeos e
relatórios sobre o anúncio em tempo real. 

Sendo assim, utilizando-se dos meios de comunicação e
entretenimentos mais populares do mundo para anunciar seu
negócio, terá em mãos uma ótima ferramenta para auxilia-lo.

https://youtu.be/zPb4G0IznbQ


Como criar sua loja virtual nas redes sociais

Acesse o Link e veja o passo a passo para “Criar a sua loja no Instagram”. 
                                     https://youtu.be/fKchQ9TzchI

Saiba como vender no Facebook e Instagram: Aumente suas vendas
de forma atrativa criando uma “Loja no Facebook”. A Loja é uma
página de vendas que você divulga seus produtos com descrição,
preço e forma de pagamento, tudo isso de uma maneira simples, fácil
e gratuita na maior rede social do mundo que também é um
excelente canal de vendas.

Aproveite e aumente a sua rede de vendas vinculando sua página
com a sua conta comercial do Instagram para vender seus produtos
físicos, seguindo as políticas da plataforma. Faça seus posts fazerem
sucesso entre seus seguidores e mergulhe nesse mundo virtual.

https://youtu.be/fKchQ9TzchI


Como criar sua conta no Whatsapp Business

“Whatsapp Business” é uma versão do Whatsapp com intuito de
auxiliar empresas de pequeno á médio porte. O aplicativo gratuito
para celulares Android possibilita uma interação fácil e direta com
seus clientes. No Whatsapp Business é possível usar ferramentas que
classificam, automatizam e respondem mensagens rapidamente. 

Devido a Globalização da ferramenta, o Whatsapp Business é
considerado um dos principais aliados na abertura do seu negócio,
pois estima-se que 120 milhões de brasileiros fazem uso do aplicativo
diariamente.

Acesse o Link e veja o passo a passo para utilizar o “Whatsapp Business”
                                    https://youtu.be/tAkvRM4ZPrQ
 

https://youtu.be/tAkvRM4ZPrQ


Como configurar o Google Meu Negócio

Acesse o Link e veja o passo a passo para configurar o seu “Google Meu Negócio”

                                      https://youtu.be/_CtXIAn-eEo 

Criado para empresas o “Google meu Negócio” é uma ferramenta
gratuita disponível nas plataformas do “Google”. Permitindo-lhes a
publicação de fotos, imagens, vídeos, informações e divulgação de
ofertas.
 
Disponibilizando uma fácil conexão com seu cliente devido às
pesquisas realizadas no site, o “Google” detém o maior poder de
divulgação de anúncios do mercado, pois estima-se que diariamente
3.8 milhões de pessoas utilizam a plataforma.

https://youtu.be/_CtXIAn-eEo


Como tirar fotos dos seus produtos

Acesse o Link e veja o passo a passo para aprender os métodos de fotografia.
                                     https://youtu.be/ChEp5QyKPIc

Quem nunca se pegou com água na boca ao passar por um anúncio
do restaurante preferido ou até mesmo desconhecido? Essa é a
principal essência da fotografia na publicidade. Despertar sentidos,
vontades e, principalmente, confiança. No tutorial desenvolvido pelo
SEBRAE, você aprenderá métodos de fotografias para impulsionar a
venda e ou divulgação do seu negócio.

https://youtu.be/ChEp5QyKPIc
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Considerações Finais 

Acreditando no potencial das diversas formas de comercialização,
diante do que aqui está posto, consideramos que esse e-book tem
uma importante relevância para os micro e pequenos
empreendedores do município de Guarulhos, e demais pessoas da
sociedade civil que tenham interesse em abrir ou ampliar a
divulgação do seu negócio através das mídias sociais.



Material produzido pela Secretaria de Desenvolvimento, Científico,
Econômico, Tecnológico e Inovação, através do Departamento de
Turismo, equipe de marketing digital. 


