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INTELIGÊNCIA EM MARKETING DIGITAL

e-commerce Softwares
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O Google Ads é uma das melhores ferramentas para levar tráfego para o seu site,
 e alcançar resultados ainda maiores.
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O que é o Google Ads?

O Google Adwords é um 
sistema de links patrocinados, 
que funciona com PPC — ‘Pay-
P e r - C l i c k ’  o u 
‘Pagamento Por Clique’ — 
que tem feito a diferença na 
publicidade das grandes 
empresas. 

Como funciona o Google 
Ads? 

Os anúncios do Google podem ser exibidos de 
diversas

 maneiras. 
Isso porque a ferramenta é múltipla:

 compreende rede de pesquisa, rede de display e 
vídeo. 

Os anúncios podem ser veiculados como:
resultados de pesquisas na barra do motor de busca, 

relacionada com as palavras-chave utilizadas;

○Banners em sites específicos direcionadas para a 
sua empresa;

○Banners em canais diversos, segmentados pelo 
interesse do público-alvo;
○Banners em aplicativos;

○Banners no YouTube;
○Vídeos no YouTube.
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O que é o Facebook Ads?
O Facebook Ads é uma ferramenta para fazer 
Publicidade no Facebook. Com ela, é possível contratar 
anúncios que aparecem em posição de destaque na 
rede social mais utilizada pelos brasileiros. Além isso, 
com os anúncios pagos na plataforma, é possível fazer 
uma campanha local e mostrar os seus produtos, 
serviços e conteúdos justamente para as pessoas que 
compõem o público-alvo da sua empresa física.

Promove a popularidade, mais leitores para um blog, 
site ou portal de notícia, aumentar as vendas de lojas 
virtuais e conquistar mais seguidores na rede social. 

Amplamente utilizada pelos especialistas em 
marketing digital, a ferramenta dispõe de diversos 
recursos para que você tenha uma campanha de 
Publicidade no Facebook com sucesso e, dessa forma, 
consiga aumentar o alcance de sua empresa na 

Name

ADS
ADS

ADS

Quais são as vantagens de 
se fazer publicidade no 
Facebook?

• Conquistar mais clientes com o auxílio da 
rede social mais utilizada pelos brasileiros;

• Poder segmentar os anúncios pagos, com 
filtros como idade, gênero, cidade, entre 
outros, para que eles apareçam justamente 
para os internautas com maior chance de 
compra/clique;

•  Planos acessíveis para todos os bolsos;

•O Facebook Ads é uma ferramenta para 
profissionais e empresas de todas as áreas e 
portes;

•Mais popularidade para o seu negócio 
pagando pouco.
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Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Youtube e outras redes sociais ou de pesquisa, necessitam de

uma atenção especial para alavancar seu negocio, conte com a  para esse serviço!ALLS

1. Traçar Um Objetivo

4. Conhecer os 

Concorrentes

2.  os Benefícios Potencializar
dos Seus Produtos

5. Criar uma ,Estratégia
Melhorando Impacto no 

Mercado

3. Fazer um Estudo do Público
 e Criar um Planejamento

6. Planejamento das 

Palavras Chaves

PLANNING
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Agencia de Marketing
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Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Youtube e outras redes sociais ou de pesquisa, necessitam de

uma atenção especial para alavancar seu negocio, conte com a  para esse serviço!ALLS

Agora você já sabe quem chamar! 
Precisou gerenciar mídias sociais...

7. Iniciar uma Campanha
8.  do Acompanhamento Desempenho
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Criar sua ficha no Google Street View 
com um parceiro, permite uma melhor 
relevância dentro das pesquisas 
orgânicas do Google, ajudando seu 
publico encontrar o seu negocio com 
muito mais facilidade!

◙ Criação da Ficha;

◙ Configuração da Localização correta 
da empresa ou negocio;

◙ Credenciamento;

◙ Organização das informações e 
dados da empresa;

◙ Ativação das Ferramentas Check in e 
Check Out (envia mensagens para 
pessoas nas proximidades mostrando 
sua empresa ou seu negocio;

◙ Inclusão de Imagens e Videos 360º 
criando um Tour Virtual dentro da 
empresa, com isto aumentam as 
chances do cliente escolher seu 
estabelecimento para ser atendido;

◙ Configuração das Key Words 
(Palavras Chaves) da ficha para 
reforçar a capacidade de captação de 
novos clientes;

◙ Acompanhamento da Evolução da 
ficha e de seu desempenho.

SA
Agencia de Marketing
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E-commerce
Com a  seu negócio vai muito além, não necessitando estar apenas em uma loja fisica;ALLS

Com o E-commerce (Loja Online) fica tudo mais fácil!

1. Facilidade para 
começar

Quando surge a ideia de um novo 
empreendimento, é natural querer ver 
tudo pronto o mais rapidamente possível. 
No entanto, quando o negócio é físico, é 
necessário investir muito mais tempo até 
tê-lo funcionando a todo vapor. Em 
contrapartida, ao optar por um e-
commerce, você pode dar o start e 
garantir sua primeira venda em poucas 
horas, sabia?

2. Informações sobre os 
produtos

No caso de um espaço f ís ico,  a 
quantidade de informações que você 
pode dar sobre cada produto é limitada. 
No mundo virtual, por outro lado, essa não 
é uma preocupação. E esse é um detalhe 
extremamente vanta joso para os 
negócios! Quanto mais informações um 
usuário tem a respeito de um produto 
antes da compra, menores são as 
chances de troca ou reclamação depois, o 
que influencia diretamente na percepção 
da marca no mercado.

3. Funcionamento em 
tempo integral

L o j a s  f í s i c a s  t ê m  h o r á r i o  d e 
funcionamento, assim como seus 
funcionários têm horário de trabalho. No 
e-commerce, por outro lado, você tem um 
negócio aberto 24 horas por dia durante 
os 7 dias da semana, o que significa que 
nunca perderá uma venda por estar com 
as portas fechadas ou porque não tinha 
nenhum vendedor disponível.

Além disso, o marketing do seu negócio 
funciona em um horário parecido. 
Por tanto,  você não prec isará se 
preocupar em não anunciar em um certo 
fim de semana por causa do feriado em 
que a loja estará fechada, por exemplo.
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E-commerce
Com a  seu negócio vai muito além, não necessitando estar apenas em uma loja fisica;ALLS

Com o E-commerce (Loja Online) fica tudo mais fácil!
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4. Flexibilidade para 
vender

No e-commerce, você pode montar um 
portfólio variado de produtos, tentando 
abarcar o maior número possível de 
potenciais clientes, ou ainda se dedicar a 
um nicho específico, focando seus 
esforços na construção de uma boa 
reputação junto a um público seleto e fiel. 
Que tal investir em produtos fit, por 
exemplo?

O comércio online permite a alternância 
entre diferentes estratégias de vendas, 
tornando-as mais flexíveis. É simples: 
mesmo que hoje você tenha um nicho 
específico, nada impede que você amplie 
sua oferta de produtos e serviços 
amanhã. Isso é possível uma vez que tais 
a l t e r a ç õ e s  d e m a n d a m  b a i x o s 
investimentos.

5. Inexistência de 
fronteiras

Essa é a premissa básica (e considerada 
por muitos a principal vantagem) do e-
commerce: não existem barreiras 
geográficas. Você pode vender tanto para 
seu vizinho como para alguém que mora 
na Guatemala. E, obviamente, isso 
aumenta bem as chances de potencializar 
os resultados da sua loja.

Além do mais, com uma loja 100% digital é 
muito mais simples criar uma franquia em 
outro país usando a rede de distribuição 
de lá, aumentando ainda mais suas 
chances de ganho fora do Brasil. Só tome 
cuidado com as normas interestaduais e 
internacionais para vendas online, já que, 
à medida que o mercado cresce, as 
regulações vão se adaptando.

6. Opções de pagamento

Conforme o mercado de e-commerce se 
desenvolve, surgem cada vez mais 
opções para otimizar a experiência dos 
clientes nas lojas virtuais. É o caso da 
o f e r t a  d e  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e 
pagamento. Ao integrar seu negócio com 
um intermediador de pagamentos, por 
exemplo, você oferece variedade de 
opções, indo desde o boleto bancário até 
o débito automático. Assim, aumenta suas 
chances de venda.
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Softwares

Sistemas de 
Trabalhadores de 

Conhecimento (STCs) e 
Sistemas de automação 

de escritório

Sistemas de Informação 
Gerenciais (SIG)

Sistemas de Apoio à 
Decisão (SAD)

Sistemas de Apoio ao 
Executivo (SAEs)

Sistemas de Informação 
Financeira e Contábil

O Gerenciamento da 
cadeia de suprimento 

(SCE)

Sistemas de Recursos 
Humanos

Sistemas de apoio a 
Segurança 

(Reconhecimento Facial) 
( )LANÇAMENTO

Com projetos de Softwares bem elaborados sua empresa pode alanvancar tanto as vendas quanto
velocidade de produção e diminuir consideravelmente os gastos!
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