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Presença
Digital



Aprenda a criar a 
presença digital 
do seu negócio, indo 
muito além
de Mídias Sociais.

Olá!
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O que é 
Presença 
Digital?
Lugares em que sua 
marca pode estar 
presente na internet



Google Meu Negócio

Site  

Blog

Páginas de negócio em Mídias Sociais
• Instagram • WhatsApp • Outras Redes

Marketplaces

Não é só 
Mídias 
Sociais



“Se a internet fosse 
uma cidade, por 
onde seu cliente 
andaria nela?”



Google
Ex: Resultados de 
buscas do Google 

(meu negócio, sites, 
blogs, perfis em 
Mídias Sociais), 

Google Ads 
(Anúncios).

Facebook
Ex. WhatsApp para
negócios, Hashtags 

no Instagram, Grupos 
no Facebook e 

LinkedIn, Anúncios 
em Instagram e 

Facebook.

Duas grandes estradas
chegam até a cidade



Persona
Personagem que representa seu 
cliente, baseado em fatos reais.
 Pesquisas de mercado sobre o comportamento   
 de compra e consumo de mídia.

 Observação do comportamento do seu público.



Persona
Exemplo Um sacolão na região centro-sul da cidade 

precisa aumentar as vendas de produtos 
top de linha, que estão vendendo menos 
devido ao isolamento social.



“É orgânico?”
Ela tem 28 anos, mora com o namorado, 
trabalha em uma startup, é vegetariana e 
se preocupa com o meio ambiente.

Ela quer se alimentar de forma saudável.

Marina



Interesses da Marina

Orgânicos
Preocupada com o excesso 

de agrotóxicos, Marina 
prefere comprar alimentos 
orgânicos, agroecológicos 
ou de agricultura familiar.

Receitas 
práticas

Como vegetariana, Marina 
precisa ficar atenta ao 

consumo de proteínas de 
origem vegetal, para lembrar 

de incluí-las na dieta. 
Alimentos naturais 

 semiprocessados ajudam.

Natureza
Saber de onde vêm os 

produtos, suas qualidades 
e vantagens, curiosidade 

sobre os alimentos. 
Direitos dos animais 

também é uma questão.



Potenciais produtos de interesse

Condimentos
Limão, cúrcuma, gengibre, alho, 
cebola, ervas finas, alho poró, 
especiarias, molho shoyu, azeite, 
leite de coco, sais especiais.

Variedade e praticidade

Uma cesta semanal para duas 
pessoas, pensada por uma 
nutricionista, faria a vida de 
Marina mais fácil.

Qualquer orgânico
O importante é não ter 
agrotóxicos. Marina entende  
a disponibilidade sazonal  
de itens.

Laticínios, mel e ovos
Vegano come apenas produtos 
de origem vegetal. Vegetarianos 
consomem ovos, mel e laticínios.

Frutas e legumes 
cortados
Facilitar a preparação de  
receitas ajuda Marina a  
organizar seu home office.

Proteína Vegetal
Soja, tofu, grão de bico, brócolis, 
feijão, espinafre, castanhas, 
abacate, edamame, aveia, chia, 
quinoa, gergelim, palmito, 
cogumelos frescos.



Como criar uma persona

Pesquisas 
prontas na web
Vários institutos de pesquisa 
disponibilizam pesquisas de 
mercado sobre diferentes 
públicos.

Pergunte aos 
seus clientes
Quem eles seguem nas 
Mídias Sociais, onde procuram 
por produtos ou serviços 
parecidos com os seus, como 
escolhem o que comprar.

Pensamento  
de Design
Use o mapa de empatia e 
o mapa de persona para 
consolidar essas informações 
novas que aprendeu sobre seu 
cliente em forma de persona.



Mapa da 
Empatia

Clique na imagem
para baixar o mapa

e saber como preencher. quais são as NECESSIDADES?

o que
FALA E FAZ?

o que 
PENSA E SENTE?

o que VÊ?
o que OUVE?

quais são as DORES?

Imagem: Mapa da Empatia - O Analista de Modelos de Negócios 



Mapa de
Persona

Clique na imagem
para baixar o mapa

e saber como preencher.

Imagem: Canvas de Buyer Persona, Bubble Digital 



Afixe no seu escritório e leia a 
persona toda vez que tiver que 
criar qualquer comunicação 
da empresa, de respostas a 
clientes a post em Mídias 
Sociais e escolha em quais 
redes estar. 

Comece com apenas uma 
persona: qual o perfil típico 
do seu comprador mais 
frequente? Uma vez que 
compreender o processo de 
persona, veja se é necessário 
criar mais de uma.

Ex: uma escola de inglês para 
crianças e adolescentes tem 
dois principais públicos: os 
estudantes - quem utiliza 
o serviço - e os pais - quem 
decide e paga pelo serviço.

Como usar a persona



Não precisa frequência 
em todas redes
Criação do perfil ou página de 

marca é recomendado em todas 

as plataformas em que isso for 

possível. Isso ajuda sua marca a 

aparecer na primeira página de 

busca do Google.

Mas você não tem que atualizar as 

postagens com frequência em todas 

elas. Escolha de uma a três que 

seu público mais usa para manter 

publicação de posts de forma 

constante.



Ferramentas
Crie a presença digital do 
seu negócio.

Quais os lugares possíveis
de sua marca estar?



WhatsApp 
para Negócios
O WhatsApp Business é a forma de se criar 
uma presença digital profissional para o 
negócio. São dois aplicativos diferentes: 
o Messenger (para uso pessoal) e o 
Business (para negócios).



Funcionalidades que só o  
WhatsApp Business tem:

Perfil de negócio;

Catálogo de produtos;

Link que cai direto na conversa com 
a empresa;

Marcadores  
(lido, respondido, pendente);

Link com página no Facebook;

Mensagens automáticas 
(indisponível, bem-vindo e  
respostas rápidas).

WhatsApp 
para Negócios



Ferramenta gratuita do Google para 
empresas. Nele você cria a ficha da 
empresa que aparece nos resultados 
de busca pelo nome da marca, além de 
outros serviços do Google.

Google 
Meu Negócio



Google 
Meu Negócio

Você pode acessar o site do Google 
Meu Negócio e clicar no botão 
“Gerenciar agora”.

Um tutorial da própria ferramenta te 
ajudará a configurar e completar as 
informações necessárias. Para publicar, 
o Google fará uma verificação (por 
carta ou telefone).



Google 
Meu Negócio Funcionalidades do  

Google Meu Negócio:

Informações sobre a empresa 
(localização, horário de 
funcionamento, formas de contato);

Catálogo de produtos;

Avaliações de clientes;

Postagens;

Mensagens;

Insights (relatórios).



Google 
Meu Negócio

É possível criar ofertas, 
cupons de descontos,   
dentre várias outras formas 
de manter seus clientes 
informados sobre seu 
negócio.



A forma adequada de estar presente no 

Facebook para uma empresa é a criação de 

uma página de negócio. A partir do seu perfil 

pessoal que você cria uma página de negócio 

- sua conta pessoal continua existindo, e 

você terá em separado a página de negócio.

Facebook



Para criar uma página de negócio,

abra seu Facebook pessoal e no canto 

superior direito da tela clique em 

“criar” (+) e depois “páginas”.

Facebook



Publicação (posts);

Sobre (informações da 
empresa);

Eventos;

Serviços (ou produtos);

Vídeos e Fotos;

Grupos;

Insights (relatórios);

Anúncios;

Comunidades.

Facebook
Funcionalidades de páginas:



Mais uma ferramenta do Grupo Facebook, o 
Instagram é conhecido pela característica visual de 
seu conteúdo. Uma página de negócio no Instagram 
está obrigatoriamente linkada com a página do 
negócio no Facebook. Caso não exista ainda, uma 
página no Facebook será criada automaticamente.

Instagram



Instagram
Para criar uma página de negócio  
no Instagram:

Abra o aplicativo no seu perfil pessoal e 
clique na seta que existe ao lado do nome 
de usuário no alto da tela;

Peça para “adicionar conta” e  criar uma 
nova”;

Siga o passo a passo de criação do próprio 
Instagram.



Link do site;

Categoria de negócio;

Opções de contato;

Botões de ação  
(para Rappi e Uber Eats);

Link com página no 
Facebook;

Insights (relatórios).

Funcionalidades para empresas no Instagram:

Instagram



É uma Mídia Social de contatos 
profissionais. Muita gente entende 
LinkedIn como um currículo on-line, 
entretanto a ferramenta é muito mais 
do que isso.

LinkedIn



Além do seu perfil profissional 
(experiências, formação, recomendações) 
você pode publicar artigos no LinkedIn 
sobre a sua área de expertise. 

Especialmente para quem é profissional 
liberal, é uma excelente ferramenta de 
criação de reputação profissional.

LinkedIn



Para criar uma página de empresa no 
LinkedIn:

Na página inicial (onde aparecem as 
publicações dos seus contatos) vá 
em “soluções” e role para baixo até 
encontrar “crie uma LinkedIn Page”;

Siga o tutorial.

LinkedIn



Informações sobre a 
empresa (localização, 
formas de contato etc.);

Catálogo de produtos/
serviços;

Avaliações de clientes;

Postagens;

Mensagens;

Anúncios;

Insights  
(relatórios).

Funcionalidades da LinkedIn Page:

LinkedIn



Ideal para eventos ou 
entretenimento, no qual várias 
pessoas estão acompanhando algo 
ao vivo e desejam comentar sobre o 
que está acontecendo.

Twitter



No Twitter não há separação 
entre página de negócio e perfil 
pessoal. 

Crie uma conta normalmente 
que as mesmas funcionalidades
estarão disponíveis.

Twitter



• Informações sobre a 
empresa (localização, 
formas de contato, etc.);

• Postagens;

• Mensagens;

• Anúncios;

• Insights (relatórios).

Funcionalidades do perfil:

Twitter



É uma mídia social que privilegia imagens, 
assim como no Instagram. Uma das 
maiores vantagens do Pinterest sobre o 
Instagram é seu ótimo SEO: ao procurar 
no Google por “ideias de” ou “tendências 
para”, quase sempre haverá um resultado 
do Pinterest na primeira página.

Pinterest



Pinterest
A página inicial é uma sugestão de 
conteúdos baseada nas escolhas 
anteriores do usuário.

A lógica do Pinterest é parecida com 
aqueles quadros de cortiça onde 
guardamos pedaços de informações 
visuais interessantes.

DICA: o Pinterest lançou um curso on-line 
para empresas, é gratuito.



Pinterest
Para criar o perfil business:

Depois de criar seu perfil pessoal, na 
página principal da ferramenta vá na seta 
que aparece no canto superior direito 
e escolha a opção “criar uma conta de 
negócio grátis” e siga o passo a passo.



Pinterest

Informações sobre a 
empresa (localização, 
formas de contato, etc.);

Boards (quadros);

Postagens;

Mensagens;

Anúncios;

Insights (relatórios).

Funcionalidades do perfil business:



Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

https://blog.unimedbh.com.br/juntos/

