


perto do seu cliente!



Por que
Pertinho de
Casa?

Ajudar pequenos empreendedores a
potencializar sua presença digital de
forma sustentável a longo prazo,
através de um Canal digital onde os
vendedores podem se aproximar dos
seus consumidores e realizar vendas
localmente.



O que 
é o Pertinho
de Casa?

Plataforma digital 100% gratuita
(web e mobile app) que faz a
conexão direta entre os
consumidores e os pequenos
negócios através de geolocalização.



PARA O NEGÓCIOPARA O NEGÓCIO

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES

GERENCIAMENTO DA VITRINE VIRTUAL/DIGITAL.

PERFIL PERSONALIZADO DO VENDEDOR, INFORMAÇÕES DE
PAGAMENTO E ENTREGA.

LINK PARA COMPARTILHAMENTO DO VENDEDOR NA PERTINHO DE
CASA.

INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP E INSTAGRAM. 

ORQUESTRADOR DE PEDIDOS PARA NOTIFICAR O
VENDEDOR/CLIENTE VIA WHATSAPP.

CANAL COM INFORMAÇÕES SOBRE EMPREENDEDORISMO E DICAS
PARA MELHORAR AS VENDAS



PARA O CONSUMIDOR FINALPARA O CONSUMIDOR FINAL

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES

ESPAÇO VIRTUAL WEB E APLICATIVOS PARA TELEFONE MÓVEL
(ANDROID E IOS).

PESQUISA POR GEOLOCALIZAÇÃO E MAPA PARA EXIBIR OS
NEGÓCIOS DENTRO DO RAIO DE BUSCA.

FILTRO POR CATEGORIAS E MEIOS DE PAGAMENTO.

COMPARTILHAMENTO DE VENDEDORES E PRODUTOS. 

NAVEGAÇÃO PERSONALIZADA.

VITRINE DE PRODUTOS E CARRINHO DE COMPRAS.

ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO VIA WHATSAPP.



Como se
cadastrar?
O processo é rápido, mas você

precisa estar atento aos detalhes!

CADASTRAR MEU NEGÓCIO

Na tela inicial do do site

www.pertinhodecasa.com.br clique no botão

"Cadastrar meu Negócio".
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PREENCHA OS DADOS DA EMPRESA

Inicie inserindo as informações do seu negócio e

clique nos campos de aceite aos termos de uso e

permissão para o envio de dicas sobre o Pertinho

de Casa. Após isto, clique em "Avançar".
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DIGITE O CÓDIGO

Para confirmar a veracidade do contato inserido,

um código automático de quatro dígitos será

enviado ao número de Whatsapp cadastrado,

digite o código e clique em "Avançar".
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ATENÇÃO

Para acesso ao Pertinho de Casa não é necessária

a criação de login e senha, mas sempre que você

necessitar acessar o perfil da sua empresa, será

enviado um código de confirmação para o

Whatsapp cadastrado nesta etapa!

Caso não digite o código em tempo hábil, na

própria tela você poderá solicitar o reenvio de um

novo código. 



INSIRA O ENDEREÇO DO SEU
NEGÓCIO

Preencha os dados corretamente pois é através

desta informação que a sua empresa será exibida

aos consumidores próximos.  Após, clique em

"Avançar".
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APRESENTE SUA EMPRESA

Selecione o segmento que melhor representa o
seu negócio e descreva o que a sua empresa faz.
Informe o tipo da sua empresa (MEI / ME) e o seu
CNPJ. Clique em "Avançar".
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Empreendedores que não são formalizados
podem participar da plataforma sem problemas.

IMPORTANTE



INSIRA SEUS DADOS

Informe seus dados pessoais para que o seu
cliente possa entrar em contato com você. Clique
em "Finalizar".
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ACESSE SUA VITRINE VIRTUAL

Ao finalizar o cadastro da sua empresa, vá até o
perfil inicial e preencha as informações sugeridas.
Clique em "Ir para Área Inicial".
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COMPLETE TODAS AS INFORMAÇÕES
DA SUA LOJA VIRTUAL

Ao acessar seu perfil comercial, não deixe de
preencher todas os campos referentes ao seu
negócio. Um perfil completo além de trazer
credibilidade, garante que todas as informações
que o seu cliente precisa, estarão disponíveis. 

DICA

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS:

 - Logo
 - Horário de atendimento
 - Meios de Pagamento
 - Link para as Redes Sociais
 - Informações de Frete e Tempo Médio de Entrega



Aceite participar dos canais de comunicação da
plataforma para receber dicas de vendas e de
como melhorar o seu perfil comercial!

IMPORTANTE




