A WEB TRABALHO - WTR
A WTR
É uma empresa de suporte no mundo virtual que utiliza a plataforma gratuita do “Google Meu Negócio” como
ferramenta de impulsionamento de vendas e projeção da marca.
MISSÃO
Otimizar e dar suporte nas ações de marketing desenvolvidas pelos Clientes, no Google, mantendo-os com foco
no gerenciamento e administração do seu negócio.
COMO A WTR TRABALHA
Criando, desenvolvendo e gerenciando a ficha da empresa na plataforma “Google Meu Negócio” para seu
Cliente. Dessa forma, soluciona vários entraves do universo virtual, que não são confortáveis para usuários não
especialistas. Alguns dos principais problemas encontrados pelos Clientes são:
✓ Não entendo ou não me sinto confortável na utilização das plataformas da internet;
✓ Meus concorrentes já estão na internet e eu, não. Nem sei o que fazer para estar;
✓ Meus concorrentes estão “aparecendo” na internet de uma forma muito melhor que a minha;
✓ Meus clientes não me encontram: estou mal posicionado nas buscas do Google;
✓ Meus clientes me encontram por acaso, pois meus dados estão errados e/ou incompletos;
✓ Eu nem sabia que minha empresa estava aparecendo nas buscas;
✓ Não posso investir massivamente em presença virtual, por enquanto. Mas, apesar de ainda não usar a
internet a meu favor, não a quero trabalhando contra mim.
VISÃO DA WTR
Atuando com informática desde 1991, a idealizadora da WTR, Marcia Sisi, acompanhou a evolução da internet e
trabalhou em várias empresas, de diferentes portes, percebendo a grande dificuldade que os empresários têm
em dar conta de todo o processo que envolve a administração de um negócio.
Após a criação da plataforma “Google Maps” e, um tempo depois, do “Google Meu Negócio”, observou que os
empresários nem sabiam que, querendo ou não, suas empresas já estavam lá presentes (na maioria das vezes,
inseridos pelos seus próprios Clientes). E, mais relevante, não conseguem perceber que manter o “Google Meu
Negócio” ativo e atualizado já não é mais uma opção e sim, uma necessidade, pois o perfil dos Clientes está
mudando rapidamente, na forma de buscar serviços e produtos.
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Outra dificuldade é o empresário conseguir manter-se informado das freqüentes alterações das plataformas que
são atualizadas constantemente.
Hoje, a internet e suas ferramentas de busca são fundamentais na divulgação de qualquer empresa. Estar com
seus dados corretos, atualizados e oferecendo conteúdo de qualidade é condição determinante para sua
empresa conquistar e manter Clientes, aumentando consideravelmente, suas chances de sucesso duradouro.
“GOOGLE MEU NEGÓCIO”
“É uma ferramenta gratuita e fácil de usar que possibilita que empresas e organizações gerenciem suas
presenças on-line no Google, inclusive na pesquisa Google e no Maps. Ao verificar e editar as informações da sua
empresa, você ajuda os Clientes a encontrá-la e pode contar sua história a eles”.
Essa é a definição do próprio Google para essa ferramenta. Sim, é gratuita, porém necessita de tempo,
conhecimento, dedicação e atualização constante para utilizá-la de maneira que funcione a seu favor. Iniciar o
processo ou corrigir os dados lá já existentes e depois, abandoná-la, de nada adianta. É um trabalho contínuo. E
é esse o serviço que a WTR oferece a você.
Por que eu deveria fazer isso agora?! Será que dá para esperar?! Sempre dá, porém sua imagem e visibilidade
com certeza estarão prejudicadas e você estará deixando de lado uma ferramenta gratuita de divulgação de sua
empresa, que é assertiva, mundialmente conhecida e utilizada.
O LINK
Se você se interessou pela ferramenta e quiser fazer parte dela, independente de nos contratar, encaminhe um
whatsapp para o número (15) 9.9824-9923, com a mensagem: “Recebi a visita da Sophia e quero o link para o
“Google Meu Negócio”. A Sisi encaminhará o link para você.
Caso você entenda que realmente prefere uma ter uma ajudinha personalizada, estamos a disposição!
WTR: POR QUE CONTRATAR?
✓ Faremos o trabalho de inserção, análise e atualização por você: dessa forma, fica liberado para dar
atenção a outras atividades necessárias para a condução do seu negócio e o principal: focar no seu
Cliente;
✓ A inserção da empresa no “Google Meu Negócio” ou a correção/adequação dos dados será rápida e
feita de forma correta;
✓ O tempo que você investirá para disponibilizar os dados necessários e as informações de manutenção
é muito menor do que se você for fazer por si mesmo;
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✓ Sua empresa estará na internet com dados corretos, visível e pronta para receber novos Clientes;
✓ À medida que perceber o impacto positivo desta iniciativa simples, outras muitas ações podem ser
acrescentadas.
CLIENTES
✓ DRª ANA LIMA, ADVOCACIA – IPOJUCA/PE
✓ BRAZ BIKES - PERUÍBE/SP
✓ CALL DANIEL – SÃO PAULO/ SP
✓ LAMA NEGRA / LAMÁRIO – PERUÍBE/SP
✓ MoCAN – PERUÍBE/SP
✓ ODONTOLOGIA WATANABE – CAPÃO BONITO/SP
✓ ECO BR – GUARAU, PERUÍBE/SP
✓ REFRIGERAÇÃO PRAIANA – PRAIA GRANDE/SP
✓ THIACRON – SÃO PAULO/SP
✓ INSTITUTO SHEILA MACEDO – PERUÍBE/SP
PROPOSTA COMERCIAL
A seguir, você encontra a descrição da proposta comercial ASA 1 da WTR, que está de braços abertos para
receber você como Cliente.
A WTR disponibiliza outros serviços, a partir da mesma plataforma, chamados de “serviços adicionais”. Caso
você se interesse em conhecer, encaminhe um whatsapp e solicite nossa visita.
Se você quiser ainda mais, uma proposta personalizada será elaborada para você, de acordo com suas
necessidades.

Contatos via whatsapp
Márcia Sisi – Suporte técnico: (15) 9.9824-9923
Sophia Golfetto – Comercial: (13) 9.9794-9950

WTR - PLANO ASA 1 - ADMINISTRAÇÃO DO GOOGLE MEU NEGÓCIO E MAPS

1.

O seu ponto comercial no mapa: criamos, se ainda não existir. Se existir, verificamos se está correto e
fazemos todas as adequações necessárias, inclusive, solucionamos casos de duplicidade e troca de
endereço. Para ambos os casos, provamos para o Google que você é o verdadeiro proprietário.

2.

Reivindicação da empresa: fazemos a reivindicação ou, se já estiver reivindicada, adequamos os
administradores. Em ambos os casos um deles somos nós (cujo e-mail informaremos posteriormente) e
o outro e-mail, designado por você. Dessa forma, além de ter controle de sua conta, você pode incluir
fotos, fazer publicações, responder comentários, a qualquer momento, independente de nossa ação.
Essa é uma política de transparência que visa garantir o controle e autonomia para o proprietário da
empresa, na ferramenta “Google Meu Negócio”.

3.

Dados básicos da empresa para elaboração do cadastro do seu ponto comercial na plataforma:
incluímos e/ou adequamos, caso já exista alguma informação:
3.1.

Nome, endereço, telefone, horários de funcionamento, página com www (que pode ser site,
Facebook, blog, youtube);

3.2.

Descrição da empresa: muito importante você descrever seus principais diferenciais, seu
produto e/ou serviço, etc. Esse texto será reformulado pela WTR, tanto para atender às
exigências do “Google Meu Negócio”, em termos de quantidade de caracteres, como para ser
trabalhado com algumas técnicas básicas de SEO (Search Engine Optimization), que são
ferramentas utilizadas por especialistas em internet, aplicadas no sistema das páginas de busca,
que auxiliam a empresa a ser encontrada mais facilmente.

4.

5.

Inclusão de três fotos (fornecidas por você, em formato padrão de imagens para internet), sendo:
4.1.

Logomarca da empresa (perfil);

4.2.

Foto de capa (sugerimos foto da fachada);

4.3.

Foto a escolha do cliente.

Atualização: uma vez por mês, faremos atualizações, caso aconteça alguma mudança nos dados básicos
incluídos anteriormente, como por exemplo, horários de funcionamento. Essas alterações são passadas
por você, direto em nosso whatsapp. Pode ocorrer do “Google Meu Negócio” fazer alguma atualização
e incluir dados que não eram pedidos anteriormente. Nesse caso, nessa atualização mensal,
informamos você, que nos passa as possíveis novas informações disponibilizadas pelo Google.
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6.

Análises estatísticas: como você será um dos administradores da conta, receberá mensalmente um
relatório, via e-mail, do próprio Google, com análises estatísticas dos acessos ao seu ponto comercial no
mapa. Caso tenha dúvidas, é só você entrar em contato com nosso suporte técnico, via whatsapp ou email, para maiores esclarecimentos.

7.

Investimento: R$ 365,00 anuais.

8.

Forma de pagamento: a vista.

OBSERVAÇÕES:
A. Atualização de dados: você nos informa as possíveis alterações (relativas ao item 3 e/ou a alteração de
1 foto, item 4), dentro do prazo de 5 dias (entre 20 e 25 de cada mês) e nós temos o prazo de 5 dias
(entre 25 e 30 do mês) para fazê-las. Lembrando que, se o “Google Meu Negócio” solicitar alguma nova
informação, como explicado no item 5, nós o informamos até o dia 20, para que você nos responda até
o dia 25.
B. Forma de contato: todo contato entre a WTR e o Cliente será através do whatsapp (por mensagem de
texto) ou e-mail.

C. Os arquivos de imagens devem ser sempre encaminhados por e-mail, para serem preservadas a
qualidade dos mesmos. A WTR não efetuará edição de nenhum tipo de arquivo. Caso você tenha
alguma dúvida sobre quais as terminações de arquivos de imagens aceitas pelo Google, pode enviar um
whatsapp para o Suporte Técnico.

D. Ressaltamos que o seu comprometimento no fornecimento dos dados a serem inseridos na plataforma
“Google Meu Negócio” é fundamental para que possamos desenvolver o trabalho proposto. Sem o
recebimento desse material, não podemos garantir bons resultados.

E. Consulte as opções de serviços adicionais para contratação avulsa de fotos, textos ou vídeos.

