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O PRODETUR Nacional busca, como resultados, o desenvolvimento da atividade turística nos 
estados brasileiros e suas capitais e municípios com mais de um milhão de habitantes. Sua 
execução ocorre por intervenções públicas via projetos e ações que contribuam para o fortale-
cimento do turismo sustentável, tornando-o, dessa forma, uma importante alternativa econô-
mica geradora de emprego e renda, obtida também pelo apoio à implantação e recuperação ou 
adequação da infraestrutura pública e a sua conservação.

Diante desse contexto, o município de Salvador e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) assinaram o Contrato de Empréstimo nº 3682/OC-BR, visando ao financiamento do PRO-
DETUR SALVADOR, executado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT).

O PRODETUR SALVADOR busca promover o desenvolvimento do turismo, visando ao aumento 
das oportunidades de trabalho e renda da população de Salvador, bem como o aumento dos 
gastos dos turistas em visita à cidade mediante o incentivo ao turismo cultural e de sol e praia, 
a melhoria da infraestrutura e o apoio institucional à gestão do turismo.

Entendendo que a qualidade da prestação de serviços está diretamente vinculada à qualidade 
da força de trabalho nela empregada, a SECULT desenvolveu o Programa CAPACITA Salvador, 
destinado a desenvolver e ofertar um conjunto de materiais didáticos para diversas ocupações, 
competências e habilidades do setor de turismo.

Para cada ocupação, competência ou habilidade, foi desenvolvida uma cartilha e instrumentos 
de apoio ao processo de aprendizagem compostos de vídeos e apresentações, em linguagem 
adequada às características do setor, de forma simples, direta e leve, buscando captar e manter 
o interesse do participante em seu processo formativo.

Todo esse material utiliza como referência os conteúdos das Normas Brasileiras de Ocupações 
e Competências para o Setor de Turismo, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), bem como utiliza o conceito de educação baseada em competências, valorizando 
o referencial prévio dos treinandos.

A Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da SECULT, espera que o uso desses materiais 
possa contribuir de forma efetiva e contínua com o aperfeiçoamento dos profissionais que 
atuam no setor de turismo da cidade de Salvador e, consequentemente, com a qualidade do 
serviço prestado aos turistas e visitantes, assegurando a prática de receber bem e servir com 
excelência.

MENSAGEM
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APRESENTANDO
Salvador é uma cidade turística, conhecida mundialmente por sua diversidade e hospitalidade 
e com potencial de ser ainda melhor. Oferece a seus visitantes e moradores, diferentes possibi-
lidades de diversão, lazer e entretenimento, distribuídas entre atividades de sol e mar, gastro-
nomia, música, história, cultura, eventos, esportes e muito mais. 

Como você pode imaginar, para que o turismo possa ser desenvolvido de forma profissional, 
gerando empregos e renda, aumentando a qualidade de vida para a população local e possi-
bilitando ótimas experiências a seus visitantes, os serviços precisam ser oferecidos com ex-
celência. Por sua vez, a busca pela qualidade é um caminho que envolve o aprimoramento 
profissional permanente de todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos nesta grande 
cadeia produtiva do setor de turismo.

Para apoiar esse movimento pela qualidade, este material foi construído com o objetivo de 
contribuir para a qualificação profissional das pessoas envolvidas ou interessadas em ingressar 
no mercado turístico, exercitando e aprimorando conhecimentos, habilidades e atitudes para 
utilizar as diversas mídias digitais presentes no cotidiano de trabalho. 

Você está recebendo um módulo único, dividido por capítulos, contendo situações de apren-
dizagem, atividades, informações, orientações, dicas e curiosidades. O módulo Mídias Digitais 
e o Turismo será trabalhado de forma transversal nos cursos do Programa Capacita Salvador, 
voltados para as ocupações. 

Os materiais centrados 
no desenvolvimento de 
competências implicam 

necessariamente a integração 
entre teoria (conhecimento), 

prática (habilidades) e situações 
relacionadas ao ser (atitudes). 

Ou seja, os conhecimentos, 
habilidades e atitudes são 

trabalhados em conjunto, na 
medida e no momento em 
que são necessários para a 

construção das competências.
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Assim como as cartilhas de aprendizagem das ocupações, este módulo único sobre 
Mídias Digitais e o Turismo traz atividades pensadas a partir de uma rotina no local 
de trabalho. Em cada capítulo, você encontrará os seguintes momentos.

Ao final deste módulo, você encontrará espaço para avaliar seus aprendizados e, também, para 
repensar a utilização das mídias digitais em sua vida pessoal e profissional, priorizando as no-
vas atitudes que você exercitará pelo caminho. 

Boa sorte e sucesso!

PARA COMEÇAR...
Um breve momento inicial em que você poderá encontrar 
uma ilustração, um poema, uma música para despertar 
sua curiosidade e impulsionar para o que vem pela frente. 

SABERES E 
EXPERIÊNCIAS 
ANTERIORES

É o momento em que seus saberes e experiências anterio-
res são solicitados, para que você reflita sobre o tema em 
questão, partindo dos conhecimentos que já tem.

SITUAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM

Momento em que se apresentam as situações e os de-
safios diários, permitindo que você inicie o exercício de 
aprimoramento das ações esperadas para a ocupação, 
competência ou habilidade transversal.

CONHECIMENTOS, 
REFERÊNCIAS E 
ORIENTAÇÕES

Nesse momento encontram-se informações atualizadas, 
textos de referência, dicas e novidades que envolvem a 
situação de aprendizagem trabalhada no momento ante-
rior, fazendo com que você possa ampliar seus saberes e 
fazeres.

NOVOS 
APRENDIZADOS, 
NOVAS ATITUDES

É o momento de registrar o que você aprendeu, pontuan-
do novas práticas, revendo os desafios diários para reno-
var sua atuação profissional e transformar seu local de 
trabalho.

AVALIANDO PARA 
TERMINAR

Momento para você testar se os conhecimentos realmen-
te se ampliaram com questões voltadas para uma autoa-
valiação.
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QUADRO SÍNTESE: MÍDIAS 
DIGITAIS E O TURISMO

MÓDULOS CAPÍTULOS RESULTADOS ESPERADOS 
PARA O TURISMO

MÓDULO ÚNICO: 
MÍDIAS DIGITAIS E 
O TURISMO

1 - FERRAMENTAS DIGITAIS NO 
LOCAL DE TRABALHO

Compreender e saber utilizar 
as mídias sociais e ferramentas 
digitais no âmbito profissional.

Utilizar a tecnologia para 
promover serviços e produtos 
turísticos.

Utilizar a tecnologia para 
promover o perfil profissional.

Utilizar a tecnologia e as mídias 
sociais para as atividades no 
local de trabalho.

2 - FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O 
TURISMO

3 - FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O 
PROFISSIONAL DE TURISMO
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MÓDULO ÚNICO: MÍDIAS 
DIGITAIS E O TURISMO
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CAPÍTULO 1 - 
FERRAMENTAS DIGITAIS NO 
LOCAL DE TRABALHO

PARA COMEÇAR...

Olhando a imagem acima, o que vem à sua cabeça? Será que hoje estamos nos comunicando 
mais por símbolos do que por palavras, como acontecia há milênios? O que você pensa sobre 
isso?
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SABERES E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

ANTES DEPOIS

Quem se lembra do orelhão? 
Para fazer uma ligação 
telefônica na rua, tínhamos 
que comprar uma ficha e 
pegar a fila do orelhão!

Hoje utilizamos o celular 
para falar de qualquer lugar.

Os aparelhos de telefone 
fixo tinham um disco para 
que pudéssemos colocar o 
número, e poucas 
funcionalidades.

Os aparelhos fixos atuais 
têm várias funcionalidades, 
como memória de números, 
chamada em espera, 
identificador de chamadas, 
secretária eletrônica, entre 
outras.

Você lembra que, para 
mandar notícias a um 
parente distante, 
escrevíamos cartas que 
demoravam dias para 
chegar?

Hoje escrevemos e-mails e 
as mensagens chegam em 
segundos.

Antes escrevíamos bilhetes 
para deixar mensagens 
rápidas para alguém.

Hoje os aplicativos de 
mensagens nos nossos 
celulares transformaram a 
nossa comunicação.

Antes tínhamos álbuns de 
fotos impressas, que eram 
passadas de pais para filhos 
ao longo das gerações.

Hoje as redes sociais levam 
nossas fotos para qualquer 
lugar do planeta.

ANTES DEPOIS

Quem se lembra do orelhão? 
Para fazer uma ligação 
telefônica na rua, tínhamos 
que comprar uma ficha e 
pegar a fila do orelhão!

Hoje utilizamos o celular 
para falar de qualquer lugar.

Os aparelhos de telefone 
fixo tinham um disco para 
que pudéssemos colocar o 
número, e poucas 
funcionalidades.

Os aparelhos fixos atuais 
têm várias funcionalidades, 
como memória de números, 
chamada em espera, 
identificador de chamadas, 
secretária eletrônica, entre 
outras.

Você lembra que, para 
mandar notícias a um 
parente distante, 
escrevíamos cartas que 
demoravam dias para 
chegar?

Hoje escrevemos e-mails e 
as mensagens chegam em 
segundos.

Antes escrevíamos bilhetes 
para deixar mensagens 
rápidas para alguém.

Hoje os aplicativos de 
mensagens nos nossos 
celulares transformaram a 
nossa comunicação.

Antes tínhamos álbuns de 
fotos impressas, que eram 
passadas de pais para filhos 
ao longo das gerações.

Hoje as redes sociais levam 
nossas fotos para qualquer 
lugar do planeta.

Nos dias atuais, a comunicação entre pessoas é cada vez mais influenciada por recursos da tec-
nologia. O que antes era feito lentamente, ou exigia mais paciência das pessoas, hoje ganhou 
incrível velocidade e facilidade. Veja a seguir o antes e o depois das formas de comunicação.

Você se recorda desses antigos equipamentos e utensílios? Como você avalia as mudanças 
ocorridas? Em sua opinião, quais impactos elas trouxeram para a comunicação entre pessoas?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Todas essas mudanças estão presentes nas nossas vidas. Nossa rotina profissional também 
foi afetada por esses recursos tecnológicos incorporados ao longo dos anos, assim como nossa 
maneira de falar e escrever.

Observe a situação abaixo e reflita se você já viveu algo parecido no seu dia-a-dia.

O QUE PODERIA SER FEITO DIFERENTE?

Miguel é um ótimo colega de trabalho, mas adora ver vídeos no celular sem fone de ouvido, em 
plena hora de descanso... Sempre tem alguém incomodado...

VOCÊ JÁ VIVEU UMA SITUAÇÃO PARECIDA?  (     ) SIM (     ) NÃO
O QUE SENTIU NESSA SITUAÇÃO?
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APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO

WhatsApp – As vantagens do bom e velho “zap zap” são que praticamente 
todo mundo o tem em seu celular e ele pode ser usado facilmente também no 
computador pela plataforma web. A desvantagem é que, como é extremamente 
popular, nele você pode participar de inúmeros grupos (de amigos, familiares, 
do trabalho...) e a mistura de ambientes pode se tornar um grande problema 
para você administrar!

Messenger – Outro aplicativo com a vantagem da popularidade, mas que pode 
acabar misturando muito mensagens pessoais e profissionais, o que pode se 
tornar um problema na hora de se desligar do trabalho.

Skype – O Skype é muito bom para enviar mensagens. Ele também é um dos 
favoritos para videoconferências, o que pode poupar deslocamentos para 
reuniões. Também é um dos poucos programas que permitem receber ligações 
de telefones comuns, de modo que você pode falar com colegas que não têm o 
Skype.

Hangouts – O aplicativo oferece de ligações em vídeo a chats em grupo. Muita 
gente já possui uma conta de e-mail do Google, portanto, a principal vantagem 
do aplicativo é a facilidade de entrar e já ter seus contatos disponíveis. Além 
da plataforma no computador, nos smartphones é possível até enviar SMS pelo 
aplicativo.

CONHECIMENTOS, REFERÊNCIAS E ORIENTAÇÕES

Ferramentas digitais e comunicação no local de trabalho
Todos nós utilizamos essas tecnologias no nosso dia-a-dia, mas precisamos estar atentos para 
fazer bom uso de cada uma delas e não provocar situações que possam prejudicar a nossa 
imagem pessoal e profissional.

Como estamos falando de ferramentas que são relativamente novas em nossa sociedade, tam-
bém precisamos aprender a melhor forma de utilizá-las, atendendo a nossa necessidade, mas 
também respeitando as outras pessoas, não é mesmo?
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Aplicativo de comunicação no local de trabalho
Como podemos usar profissionalmente o WhatsApp com bom senso? 

O WhatsApp, aplicativo lançado em 2009, surgiu para que as pessoas se comuniquem de forma 
imediata e gratuita via smartphones. Lá no início, o aplicativo era usado apenas para conversas 
entre amigos e parentes, mas, devido à praticidade, logo passou a ser usado também como 
ferramenta de trabalho. Hoje, só no Brasil são mais de 38 milhões de usuários. É muita gente 
tratando de assuntos profissionais nessa ferramenta, seja com mensagens privadas, seja com 
mensagens em grupos.

O problema é que muitas pessoas usam o famoso “zap zap” de forma inadequada no trabalho. 
Para evitar situações desconfortáveis ou mal-entendidos, é preciso usar o WhatsApp profissio-
nalmente com bom senso. Veja a seguir algumas dicas de como fazer isso.

• Evite sobrecarregar os outros com mensagens em excesso. Seja objetivo e claro na comu-
nicação. Não precisa ficar mandando bom dia, boa tarde e boa noite o tempo todo.

• Use linguagem simples e clara. Se for preciso esclarecer assuntos complexos ou urgentes, 
vale a pena telefonar ou enviar um e-mail explicativo. Ah. Não se esqueça de tomar cui-
dado com a escrita das palavras e com a concordância.

• Fique de olho no relógio. Se o grupo trata de assuntos relacionados ao trabalho, contate 
os membros apenas em horário comercial.

• Evite ouvir mensagens de áudio no viva-voz em público ou perto de outros colegas. Algu-
mas mensagens podem ter informações confidenciais ou mesmo o simples fato de ouvir 
o áudio num volume elevado pode incomodar outras pessoas. Pense nisso!

• Não cobre resposta imediata à mensagem enviada. Lembre-se de que as pessoas podem 
estar envolvidas com outras atividades.

• Pense bem e analise o conteúdo antes de repassá-lo a outras pessoas. Fotos, textos, áu-
dios, vídeos e brincadeiras em geral podem, de alguma forma, prejudicar a sua imagem.

• Silencie as notificações quando estiver trabalhando, certo? Os barulhinhos de mensagens 
desconcentram e atrapalham.

• Os emojis e as famosas figurinhas devem ser usados com cuidado nas comunicações 
profissionais, pois além de poluir visualmente a tela do celular, dão um tom informal e 
infantil à conversa. Em mensagens de trabalho, evite usar estes ícones, pois podem pas-
sar a impressão de falta de profissionalismo.

• Quem nunca recebeu aquele monte de fotos de um colega de trabalho? Ninguém está in-
teressado em ver a foto do seu almoço ou do seu cafezinho. Reserve as fotos do dia-a-dia 
para outras redes sociais e não para lotar o celular dos seus contatos, certo?

• Nem todo mundo acorda empolgado, dando bom dia aos quatro ventos, ou pelo menos 
não na vida real. Quem abre o aplicativo de manhã e lê quinhentas mensagens de bom 
dia e suas variações, ou piora o mau humor, ou acaba esvaindo a cota matinal de felici-
dade, ainda mais se receber essas mensagens às cinco da madrugada.

• As mesmas regras para textos, e-mails e redes sociais valem para o zap zap. Só use pa-
lavras em letras maiúsculas se estiver enfatizando algo ou gritando com a pessoa, caso 
contrário, passará uma imagem grosseira e deselegante.
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Atenção!
É preciso observar as regras de ortografia, pontuação e concordância quando es-
tamos escrevendo uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook, principalmente 
quando escrevemos com objetivos profissionais.

Sabemos que essas ferramentas são geralmente usadas para uma comunicação 
rápida e isso facilita muito o seu uso, mas não é por isso que vamos esquecer 
que as regras existem! Mesmo em uma mensagem simples que vamos enviar pelo 
WhatsApp, é muito importante observar as regras básicas e procurar escrever da 
maneira mais clara, objetiva e correta possível. Isso pode fazer toda a diferença em 
uma comunicação profissional.

Fica a dica...

Quem nunca viveu aquela situação constrangedora de estar no ponto de ônibus, 
ou dentro do próprio coletivo e a criatura do lado estar ouvindo aquele áudio de 
WhatsApp em um volume muito alto? Que situação ruim, não é mesmo? Escutar 
áudios em viva-voz requer intimidade, privacidade e tempo. Não é o tipo de coisa 
que você pode fazer em espaço público, com várias pessoas ao seu redor ouvindo.

Também é preciso prestar atenção aos áudios que gravamos e enviamos para os 
nossos contatos de trabalho. Áudios muito longos podem ser cansativos, dificultar 

a compreensão e passar a imagem de que estamos enrolando.

Ao se tratar de uma conversa longa ou um assunto que requer maior explicação, 
opte por fazer uma chamada e, sempre que possível, prefira mensagens de texto, 
pois assim você não pressionará por uma resposta, nem lotará a memória de ar-
mazenamento do celular de outra pessoa. As mensagens de voz devem ser curtas, 
objetivas e reservadas para assuntos específicos, quando for mais fácil falar do que 

digitar. 
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Ferramentas e aplicativos de apoio para realização de 
cálculos ou confirmação de informações

A calculadora do seu celular, por mais simples que seja, pode realizar facilmente cálculos de:
• adição (+);
• subtração (−);
• multiplicação (x);
• divisão (÷);
• porcentagem (%).

Os modelos disponíveis nos aparelhos mais modernos vêm com as seguintes funcionalidades 
adicionais:

• histórico de cálculos realizados;
• conversor de unidades (área, comprimento, temperatura e volume);
• calculadora científica, que é capaz de realizar cálculos mais elaborados, envolvendo por-

centagem (%), pi (π), sobrescrito para expoentes (^) e parênteses para agrupamento. 
Inclui funções como cosseno (cos), tangente (tan), logaritmo (ln, log) e raiz quadrada (√).

Para alternar de uma função para outra, basta estar atento aos ícones disponibilizados em cada 
um dos aplicativos de calculadora disponíveis nos celulares existentes.

Além das calculadoras convencionais, as lojas de aplicativos das plataformas iOS e Google Play 
disponibilizam uma infinidade de ferramentas que podem ajudar na realização dos mais diver-
sos cálculos, utilizados em situações profissionais como vendas, descontos e parcelamentos, 
e até em situações diversas, como o racha da conta do bar, a quantidade de comida para o 
churrasco e muito mais. Confira algumas sugestões de aplicativos a seguir: 

Calculator Plus Free
É uma das calculadoras mais bonitas e completas para o sistema Android. É fácil de manusear 
e é capaz de guardar diversos cálculos na memória, mesmo que você feche o aplicativo.

Emulador HP 12C – Free
Emula a HP12C, uma das calculadoras financeiras mais usadas no mundo. Além de apresentar 
todas as funções do famoso dispositivo, também recria o seu visual clássico.

Calc+
Se você preza por uma calculadora fácil de usar, esse aplicativo realiza cálculos normais e cien-
tíficos e conta com uma interface minimalista, além de oferecer diversos temas de aparência.

Churrascômetro
É uma boa alternativa para quem não lida muito com a organização de churrascos. O aplicativo 
simplesmente faz as contas de quanto homens e mulheres comem e bebem, o que ajuda muito 
na hora de fazer as compras.
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Passa Régua
Se você costuma frequentar bares ou restaurantes com amigos que fecham a conta por mesa, 
esse aplicativo vai lhe ajudar a fazer o cálculo correto para dividir a conta entre todas as pes-
soas que consumiram.

Uso de aplicativos de celular para planejamento financei-
ro (receitas e despesas)
Abrir e gerenciar um negócio próprio é um investimento que sempre envolve riscos, além de 
exigir muito empenho e dedicação do empreendedor. Atualmente, com o avanço da tecnologia, 
ficou muito mais fácil gerenciar diversos aspectos do negócio.

Além dos aplicativos de cálculos convencionais, hoje temos à disposição diversos aplicativos 
que podem ajudar no gerenciamento da nossa empresa ou pequeno negócio. Um dos maiores 
erros que um pequeno empreendedor pode cometer é não ter todas as informações do seu 
negócio organizadas e de fácil acesso, sejam elas receitas, despesas, controles de estoque, 
cadastros de clientes, entre tantas outras.

A mobilidade oferecida por smartphones e tablets foi responsável por uma das principais revo-
luções na área. Graças a essa tecnologia, é possível abrir e editar documentos, enviar arquivos, 
controlar finanças, organizar projetos e até realizar pesquisas de opinião.

Dessa forma, é muito importante que você conheça alguns aplicativos que podem ser usados 
por empreendedores para gerenciar seu negócio e melhorar seus resultados.

ZeroPaper
Aplicativo de controle financeiro simples, especialmente desenvolvido para autônomos, profis-
sionais liberais, microempreendedores individuais (MEI) e microempresas. O aplicativo permite 
analisar situações financeiras, além de apontar caminhos para que você melhore sua gestão, 
por meio de verificações orçamentárias.

GuiaBolso
Tem uma tecnologia inovadora de conexão com bancos, obtendo, automaticamente, todas as 
suas informações financeiras e as colocando em um único lugar, de forma organizada e gráfi-
ca. Como tudo é automático, você pode começar a controlar o orçamento imediatamente, com 
apenas alguns toques. 

Microsoft Office Mobile
Versão mobile dos editores de arquivos Word, Excel e PowerPoint. Todo o conteúdo do Office 
Mobile é enviado diretamente para a nuvem e pode ser aberto em outros dispositivos, como 
smartphones e tablets Android, dispositivos com iOS (iPad e iPhone), Windows Phone e PC. 
Além disso, você pode acessar os documentos do Office armazenados no Onedrive, no Onedrive 
for Business e no SharePoint.
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Atenção!
A utilização da tecnologia e das mídias digitais pode trazer bons e maus resultados 
para as nossas vidas. Isso depende das escolhas que fazemos na hora de utilizar-
mos. Por isso, cuidado para não ser aprisionado pela tecnologia, cuidado para que 
sua atenção não fique refém das mídias.

• Deixe em seu celular apenas os aplicativos que realmente estão sendo utili-
zados e facilitando sua vida.

• Desative as notificações que vibram o tempo todo, chamando sua atenção, 
com informações inoportunas.

• Escolha o que vai ver e não veja as recomendações que chegam até você o 
tempo todo.

• Antes de compartilhar informações, verifique, cruze as informações, veja ou-
tras fontes, não propague notícias falsas! 

• Tente deixar o celular longe do quarto onde você dorme, pelo menos uma 
hora antes de dormir.

Dropbox
Aplicativo de armazenamento e sincronização em nuvem bastante popular, que permite guar-
dar diversos tipos de arquivos, como fotos, vídeos, músicas, documentos, programas e muito 
mais. Você pode acessar seus documentos via internet a partir de qualquer dispositivo, em 
qualquer lugar do mundo.

Além disso, o aplicativo tem outra utilidade interessante para o mundo dos negócios:  o com-
partilhamento de conteúdo entre mais de uma pessoa. Assim, você pode manter arquivos que 
podem ser alterados e editados por diversos colaboradores, mantendo-os sempre sincroniza-
dos.

Google Drive
É mais um serviço lançado pela Google que tem causado furor na internet. Ele oferece 15 GB de 
espaço na nuvem para você armazenar arquivos, documentos e pastas online em uma espécie 
de disco virtual.

Essa possibilidade começou com o Google Docs, que agora é integrado ao Drive. Você pode 
compartilhar itens com seus amigos e ainda tem a possibilidade de disponibilizar documentos 
e arquivos off-line, para consultá-los e acessá-los quando quiser.

PARA SE COMUNICAR MELHOR, EXERCITANDO AS HABILIDADES DE 
LER E ESCREVER, FAÇA O CURSO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRA-

MA CAPACITA SALVADOR. INSCREVA-SE JÁ!
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Nos dias atuais, é muito difícil encontrar alguém que não utilize nenhum aplicativo de comuni-
cação ou rede social. Essas ferramentas estão presentes na vida de todos nós!

Depois de todas essas dicas e sugestões, que tal fazer uma lista de cinco compromissos que 
você assume, a partir de hoje, para utilizar essas ferramentas tecnológicas? Pense em atitudes 
que você considera aperfeiçoar ou novos aprendizados que gostaria de incluir na sua vida, e 
registre-os no espaço abaixo.

1

2

3

4

5

NOVOS APRENDIZADOS, NOVAS ATITUDES
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Quem viaja sempre busca grandes experiências, conhecer pessoas, pontos turísticos, momen-
tos de lazer e cultura, além de conhecer a culinária típica do local. A maneira de apresentar e 
divulgar para os turistas essas riquezas do local de onde vivemos tem mudado com o tempo.

Você já parou para pensar como muitas coisas mudaram na maneira em que buscamos e forne-
cemos essas informações e serviços? Isso não significa que esses produtos e serviços acabaram 
ou que não devem mais existir, mas que se tornaram mais uma opção para quem viaja e para 
quem é anfitrião.

Em sua opinião, você acha que essa transição para o mundo digital facilita ou atrapalha a divul-
gação e operação dos serviços que são prestados para as pessoas que vêm visitar a sua cidade? 

CAPÍTULO 2 - FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA O TURISMO

PARA COMEÇAR...

ANTES DEPOIS

Agência de Viagem Site, Rede Social e Agência Online de 
Viagem

Cartão de visita e Guia Telefônico Aplicativos de transporte urbano
 Uber, 99 Táxi e Táxi Mobi

Cartão postal Instagram e Facebook
Câmera Fotográfica Celular

Mapa Aplicativos de localização
Google Maps, Mapas e Wikiloc 

Guia de Viagem Vídeos no YouTube e sites
 de melhores lugares para comer e visitar

SABERES E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Agora, vamos ler e pensar de que forma a situação citada a seguir tem influenciado nosso dia-
-a-dia nos últimos tempos. Responda sim ou não e comente.

1 - Na hora de escolher uma pousada, hotel, passeio, restaurante e outros serviços, o recurso 
de avaliação (as estrelinhas) é algo muito procurado pelos futuros hóspedes e turistas. Esse 
recurso funciona como uma forma de filtro para saber se outras pessoas gostaram ou não da-
quela experiência ou se desejam fazer alguma sugestão. A avaliação, antes feita apenas por 
amigos e indicações de pessoas que conhecemos, hoje é também feita online no site ou na 
própria agência após a experiência. Se trata de um fator decisivo para quem está escolhendo e 
comparando o estabelecimento para encontrar o local mais agradável e adequado ao seu perfil 
para se hospedar. Por isso, se você trabalha com avaliações online, responda os comentários 
educadamente, isso demonstra responsabilidade por parte do local e valoriza sugestões por 
parte do turista. 

VOCÊ COSTUMA RECEBER COMENTÁRIOS E/OU CRÍTICAS SOBRE O SERVIÇO QUE OFERECE?  
( ) SIM  ( ) NÃO

O QUE VOCÊ TEM FEITO PARA RECEBER MAIS AVALIAÇÕES POSITIVAS?

Para conhecer novos lugares...
Para a maioria das pessoas, planejar uma viagem significa um processo que começa muito 
antes do dia em que as recebemos na nossa cidade e, por isso é tão importante oferecer infor-
mações com antecedência, transparência e qualidade para valorizar mais ainda as belezas do 
local. Com a internet e a tecnologia, as ferramentas virtuais de pesquisa possibilitam planejar 
a viagem de forma mais veloz mostrando maior variedade nos serviços. As informações certas 
e imagens bem produzidas despertam o desejo nos futuros turistas.

Se você é um profissional que trabalha na área de turismo e/ou hospedagem já deve ter ouvido 
falar nas OTA (Online Travel Agency) que, traduzindo para o português, tratam-se das Agências 
de Viagem Online, que aglutinam serviços de passagens e/ou hospedagens em seus sites e 
fazem o intermédio entre o consumidor final, companhias aéreas e hotéis/pousadas/hostels, 
entre outras. 

CONHECIMENTOS, REFERÊNCIAS E ORIENTAÇÕES
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Por que se cadastrar em OTA?
1. Estamos na Era Digital e praticamente todos os setores do comércio estão cada vez mais 

inseridos nesse universo virtual, afinal, os consumidores têm realizado ainda mais com-
pras pela internet. Na área de turismo não é diferente. De acordo com uma pesquisa 
sobre o perfil do viajante brasileiro produzido pela Paypal, em 2018, a maioria dos brasi-
leiros buscaram agências de turismo online para realizar suas compras. 

As OTA costumam investir bastante em marketing digital para que sejam sempre as primeiras 
respostas no Google na busca, principalmente, de hospedagens e passagens. Com filtros deta-
lhados de pesquisa, cruzamento de informações de diferentes empresas e uma oferta ampla de 
serviços relacionados a viagem (pacotes, aluguel de carro, cruzeiro, etc.), as agências de via-
gem online têm dominado o mercado digital de turismo pela praticidade e ofertas. Por isso, é 
importante que você esteja familiarizado com as principais OTA que vamos apresentar a seguir.

Basicamente todos os sites/aplicativos de agências de viagens online funcionam da mesma 
forma, mas o que você precisa saber, principalmente, são quais os serviços que cada uma ofe-
rece, por isso, separamos três grupos de sites que são semelhantes em seus tipos de oferta. 

Grupo 1 - As que oferecem ao cliente a experiência completa: HOSPEDAGEM, PASSAGEM E 
SERVIÇOS (pacotes de passeios, programações culturais, aluguel de carro, entre outros), 
mesmo que o cliente opte apenas por um ou outro destes serviços. São plataformas 
como: Viajanet (www.viajanet.com.br), Decolar (www.decolar.com), Booking (www.boo-
king.com), CVC (ww2.cvc.com.br), Tripadvisor (www.tripadvisor.com.br)

Grupo 2 - As que não vendem passagens e que são dedicadas em: HOSPEDAGENS E SERVIÇOS 
(pacotes de passeios, programações culturais, aluguel de carro, entre outros). Entre elas 
estão: Hotéis.com (www.hotéis.com), Hotel Urbano (www.hurb.com/br), Trivago (www.
trivago.com.br). 

Grupo 3 - Já aqui estão as plataformas especializadas em acomodações, sejam elas casas, 
apartamentos, quartos, hotéis, pousadas, hostels… Os sites mais conhecidos apenas 
para HOSPEDAGEM são: Airbnb (www.airbnb.com.br), Vrbo (www.vrbo.com/pt-br).



C A P A C I T A  S A L V A D O R 24

2. As OTA otimizam e cruzam informações para oferecer aos viajantes autonomia e me-
lhores opções de custo-benefício e, claro, elas cobram uma taxa por esse serviço. Sendo 
assim, há hotéis que não consideram vantajoso tornarem-se parceiros das OTA por conta 
das taxas. Por outro lado, alguns hotéis, pousadas e hostels são beneficiados pela visibi-
lidade que esses sites de agências de turismo online proporcionam e acabam efetuando 
mais reservas por conta desse marketing.

3. Os sistemas de reserva das OTA costumam ser fáceis e intuitivos. Quase todos os cadas-
tros dessas plataformas são simples de serem feitos, mas é imprescindível um acompa-
nhamento e gestão cuidadosa das reservas. 

Ao criar um cadastro do seu estabelecimento ou local que trabalha, escreva com detalhes as 
informações. O turista ou hospede verá que você é um anfitrião cuidadoso e disposto a infor-
mar. Dessa forma, a pessoa terá a confiança de entrar em contato para fazer uma reserva ou 
até mesmo fechar o negócio online. 

Como já vimos, cada Agência Online tem a sua especificidade, após verificar qual se encaixa 
mais no seu tipo de negócio, tenha em mãos algumas informações que são necessárias e que 
se aplicam na hora de cadastrar o local que trabalha, em uma OTA.

• Perfil - conte resumidamente a história do espaço.
• Acomodações - quartos 
• Comodidades - Wi-Fi, TV, Ar Condicionado, Chuveiro Quente e outros
• Quantidade de hóspedes por acomodação
• Fotos
• Calendário
• Endereço
• Valores - compare seu preço com outros espaços similares
• Formas de pagamento
• Descrição da localização 
• Acesso - possibilidade de locomoção nos arredores por meio de metrô, táxi e ônibus
• Instalações e Serviços - Bar, Piscina, Restaurante e outros

Para as contas profissionais nas redes sociais (Facebook e Instagram), as informações devem 
estar logo no início (em um espaço chamado de bio) para que o entendimento de quem está 
pesquisando seja rápido sobre o que é o seu estabelecimento.

• Nome da empresa
• Descrição - do que se trata seu serviço? (qual é o slogan?)
• Localização - em qual cidade ou bairro está?
• Contato - email, telefone e endereço são fundamentais.
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Atenção!
SLOGAN
Um slogan é uma frase curta que representa e identifica rapidamente para os con-
sumidores o seu produto e serviço. O slogan deverá ter fácil memorização. 

Criando imagens para os serviços turísticos
Ao pesquisar por hospedagens na internet, as fotos são um dos grandes motivadores para 
atrair o interesse dos turistas. 

As imagens são como uma prévia do que a pessoa 
encontrará ao chegar no local e por isso tem funda-
mental importância na divulgação. É recomendado 
que as fotografias sejam mais fiéis possíveis com a 
realidade e mostrem tanto o interior, quanto o exte-
rior do ambiente. Vamos ver algumas dicas de como 
fazer boas fotos de ambiente com o celular e o que se 
deve priorizar para apresentar o seu serviço ou hos-
pedagem de forma profissional.

Fonte:https://www.selfhotel.com.br/wp-

-content/uploads/2019/02/Captura-de-Tela-

-2019-02-25-a%CC%80s-18.56.51.png Acesso 

em 06 de Outubro de 2020.

• Cenário - Esteja sempre atento à organização e limpeza do local. A aparência é algo fun-
damental para as fotos: arrume da melhor forma as roupas de cama e toalhas.

• Enquadramento - Fotos na horizontal proporcionam uma maior visualização do ambiente 
e tornam-se mais próximas da realidade do hóspede.

• Luz - Câmeras de celular tendem a funcionar melhor com a luz do dia. Abra as janelas e/
ou cortinas para aproveitar a luz natural e se preciso acenda as luzes para iluminar seu 
espaço. 

• Evite fotos tremidas - Mantenha as mãos estáveis ao fotografar ou apoie seu celular num 
tripé ou em algum outro suporte que garanta a estabilidade da foto.

• Ângulo - Se posicione para tirar fotos. É indicado que as fotos sejam tiradas com a câ-
mera na altura do seu olhar e é importante manter uma certa distância para fotos mais 
amplas do ambiente. Já para fotos que valorizem os detalhes, dê preferência a um ângulo 
mais fechado, por isso se aproxime do objeto que deseja fotografar.

• Selecione as imagens - Faça a seleção das melhores fotos e publique por cômodo e não 
misturadas (isso facilita o entendimento da noção espacial do cliente). Exemplo: comece 
pela recepção, vá para os quartos, banheiros, jardim, etc.
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SAIBA O PASSO A PASSO PARA 
SE CADASTRAR NO TRIP ADVISOR

Conheça os benefícios do Trip Advisor 
Trip Advisor é considerado um dos maiores sites de viagens do mundo. Mensalmente, o site 
acumula 456 milhões de visitantes únicos. Então, se você ainda não conhece, está na hora de 
conhecer melhor essa plataforma digital de turismo que pode ser utilizada pelos viajantes, tan-
to para comparar preços de hotéis, voos e cruzeiros, reservar excursões e atrações badaladas, 
quanto, também, para fazer reservas em restaurantes e bares.

4 motivos para ter um perfil no Trip Advisor 

1. Quantas vezes você viu uma avaliação excelente sobre um restaurante ou alguma hospe-
dagem e se decepcionou ao conhecer de perto? Infelizmente, isso é mais comum do que 
imaginamos. Para minimizar essas fraudes, o Trip Advisor investe na política de avalia-
ções, o que é bom tanto por parte das empresas, como também dos usuários.

2. É uma plataforma gratuita.
3. É um dos maiores no ramo da gastronomia.
4. Oferece ferramentas gratuitas de divulgação.
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Atenção!
Em qualquer área de atuação que você esteja é muito importante que busque infor-
mações e referências para estar sempre se atualizando e aprendendo. Na web você 
pode assistir, ler, ouvir uma imensidão de conteúdos riquíssimos. Abaixo seleciona-
mos alguns sites, podcasts, perfis de redes sociais e canais do YouTube.

VALE A PENA SEGUIR NO INSTAGRAM: 
@escritoriodahospitalidade - Escritório Criativo da Hospitalidade, Turismo, Eventos 
e Gastronomia.

LEIA MAIS SOBRE MARKETING E TURISMO:
• MARKETING E TURISMO é um site de conteúdo de marketing digital para ho-

téis, pousadas, agências de viagem e empresas turísticas 

 PODCAST TURISMO +DIGITAL

MARKETING E TURISMO

PANROTAS

• PANROTAS é um site de notícias sobre turismo brasileiro que existe há 20 
anos

OUÇA NO SPOTIFY
• Podcast Turismo +Digital
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POR QUE O MARKETING DIGITAL NO TURISMO 
É ESSENCIAL?

TOP 20 TENDÊNCIAS DO MARKETING 
TURÍSTICO

COMO FUNCIONA O PICPAY

6 DICAS PARA FAZER FOTOS INCRÍVEIS DO 
HOTEL USANDO O CELULAR

ACOMPANHE NO YOUTUBE
• Uma fonte de informação oficial sobre turismo é o Ministério do Turismo. 

Nesse canal, você vai encontrar uma série de vídeos para se atualizar sobre o 
que está acontecendo no setor de turismo no Brasil e até mesmo conteúdos 
sobre marketing de turismo 

MINISTÉRIO DO TURISMO

• Por que o marketing digital no turismo é essencial?  

• TOP 20 Tendências do Marketing turístico que vão transformar o Turismo em 
2021

• Como funciona o PicPay: aprenda a usar e cadastrar um cartão de crédito.  

• 6 dicas para fazer fotos incríveis do hotel usando o celular: 
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NOVOS APRENDIZADOS, NOVAS ATITUDES

Imaginávamos que o atendimento online não seria capaz de substituir a experiência de um 
agente de viagem e realmente não é. Na verdade, atualmente elas andam juntas. O que de-
vemos ter em mente é que precisaremos estar sempre atentos no atendimento online para 
responder às dúvidas dos clientes e saber como utilizar os sites de agências de turismo para 
cadastrar e registrar com qualidade todas as informações do seu serviço. As informações colo-
cadas com atenção e cuidado vão proporcionar ao turista a confiança em fazer a viagem. 

O mundo digital proporciona uma opção rápida, através da internet, para criar essa relação 
entre o local que você trabalha e o turista interessado nos seus serviços. Estar online para 
atender com rapidez, faz com que esse encontro virtual aconteça já no primeiro momento em 
que o cliente busca a pousada, hotel, restaurante em um site de agência de viagem ou rede 
social. Um atendimento profissional gera indicação para amigos, familiares, além do retorno 
em uma outra data para a cidade. Ações como essa criam uma rede que valoriza o trabalho dos 
profissionais e fortalece o turismo local. 

Agora que já temos informação de como o mundo digital pode ser um aliado para os profissio-
nais de turismo, elabore, como um bom anfitrião, um pequeno texto para divulgar os principais 
serviços que o seu local de trabalho oferece. Você também pode abordar a divulgação de um 
atrativo da cidade. Tire fotos dos serviços ou lugares para acompanhar o texto. Use a criativi-
dade e faça um texto atrativo!
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Nome:

Idade:

Formação:

Experiência profissional:

Profissão desejada:

CAPÍTULO 3 - FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA O PROFISSIONAL 
DO TURISMO

PARA COMEÇAR...
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SABERES E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS, REFERÊNCIAS E ORIENTAÇÕES

Você já utilizou suas redes sociais para arrumar um emprego? Para alavancar sua carreira pro-
fissional? Para vender o que produz? Ou para ampliar sua rede de contatos profissionais? Como 
foi?

Ferramentas digitais e o profissional que atua no setor 
turístico

Hoje existem diversas ferramentas tecnológicas, aplicativos e redes sociais que podem nos 
ajudar - e muito! - a divulgar nosso trabalho e ampliar nossa renda. Em todas elas usamos 
a escrita e a nossa imagem. Também usamos a comunicação oral naquelas que dispõem de 
áudio ou de vídeo. 

Neste capítulo sobre ferramentas digitais, vamos abordar a relação das mídias sociais e as for-
mas de utilização para quem atua no setor turístico.

Agora, vamos ler e pensar de que forma a situação citada a seguir têm influenciado nosso dia-
-a-dia nos últimos tempos. Responda sim ou não e comente.

1 - As opções de pagamento e transferência vêm mudando a forma como os turistas efetuam 
pagamentos. Aplicativos online como PIC PAY, bancos digitais como NUBANK e maquininhas 
portáteis de cartão de crédito e débito têm se tornado muito mais presentes, facilitando a pos-
sibilidade de pagamentos e transferências de forma imediata e reduzindo a necessidade do uso 
das cédulas e moedas no dia-a-dia, o que garante mais segurança para todos.

VOCÊ TEM PERCEBIDO ISSO? 
(   ) SIM  (  ) NÃO

JÁ UTILIZOU ESSAS FERRAMENTAS? TEVE ALGUMA DIFICULDADE? 
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REDES SOCIAIS

YouTube – Por incrível que pareça, o YouTube passou o Facebook e, em 2019, 
tornou-se a rede social mais utilizada pelos brasileiros. Mais especificamente, 
95% dos internautas brasileiros estão presentes na plataforma.
O YouTube é a principal rede social de vídeos online da atualidade, com mais de 
1 bilhão de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de vídeos visualizados 
diariamente.

Facebook – O Facebook pode ter perdido o seu posto supremo no Brasil, porém, 
ainda fica, com louvor, na segunda posição das redes sociais mais utilizadas no 
país. E, claro, segue sendo a mais utilizada pela população mundial, com mais 
de 2,2 bilhões de contas ativas, sendo 130 milhões delas brasileiras.
Isso coloca o Brasil como terceiro principal usuário da rede social, junto com a 
Indonésia, atrás somente de Índia e Estados Unidos.

Instagram – O Instagram foi uma das primeiras redes sociais exclusivas para acesso 
por smartphone. Embora hoje seja possível visualizar publicações no computador, seu 
formato continua sendo voltado para os aparelhos móveis.
O Instagram já mudou bastante desde 2012, quando foi comprado pelo Facebook (que 
pagou 1 bilhão de dólares pela transação!). Hoje é possível postar fotos com proporções 
diferentes, além de outros formatos, como vídeos, stories e mais.

Twitter – O Twitter atingiu seu auge em meados de 2009 e de lá para cá está em 
declínio, mas isso não quer dizer que todos os públicos pararam de usar a rede social.
Hoje, a rede é usada principalmente como segunda tela em que os usuários comentam 
e debatem o que estão assistindo na TV, postando comentários sobre noticiários, reality 
shows, jogos de futebol e outros programas.

Linkedin – O Linkedin é a maior rede social voltada para profissionais e tem se tornado cada 
vez mais parecida com outros sites do mesmo tipo, como o Facebook.
A diferença é que o foco são contatos profissionais, ou seja: no lugar de amigos, temos conexões, 
e em vez de páginas, temos companhias. Outro grande diferencial são as comunidades, que 
reúnem interessados em algum tema, profissão ou mercado específicos. 
É usado por muitas empresas para recrutamento de profissionais e para troca de experiências 
profissionais.

Pinterest – O Pinterest é uma rede social de fotos que traz o conceito de mural 
de referências. Lá você cria pastas para guardar suas inspirações, podendo fazer 
upload de imagens, assim como colocar links para URL externas.

Você conhecia todas essas ferramentas? Procure se informar mais, pois você pode descobrir im-
portantes oportunidades usando aplicativos e redes sociais que você não conhecia até agora!

Com todas essas ferramentas, é fundamental que você preste atenção em como escreve ou 
fala. Lógico que, muitas vezes, utilizamos esses aplicativos e redes sociais para interagir com 
familiares e amigos de forma leve e relaxada. E, não há nenhum mal algum em fazer isso! 
Contudo, é muito importante que, quando o uso dessas ferramentas envolver questões profis-
sionais, você redobre a atenção com a qualidade da escrita e da fala.
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Aplicativos para videoconferência
ZOOM

O Zoom é uma ferramenta que realiza reuniões online/videoconferên-
cia para até 100 pessoas com tempo limite de 40 minutos em sua ver-
são gratuita. Para ter acesso a uma reunião ou criar uma sala para con-
vidar mais pessoas é necessário um cadastro no site, escolher o plano 
(opções pagas e gratuita) e, por fim, criar reuniões. Também existe a 
opção de compartilhamento de tela para quem precisar apresentar al-
gum documento durante a reunião.

GOOGLE MEET
O Google Meet é um serviço de videoconferência associado ao Google.
com. Para ter acesso é necessário ter uma conta Gmail. Através de li-
gações de vídeo em grupo é possível participar ou iniciar uma reunião 
online de forma gratuita. As reuniões podem ter até 100 participantes, 
o acesso pode ser por meio do celular com o aplicativo do Google Meet 
ou através de um computador através do Gmail. Assim como o Zoom é 
possível participar da videoconferência com áudio e vídeo ou somente 
áudio e a opção de compartilhamento de tela é também disponibiliza-
da.

Atenção!
O que é uma Live? 
Live em português - neste sentido específico - significa “ao vivo”.  “Fazer uma live”, 
em linguagem digital é fazer uma transmissão ao vivo por meio da internet. Se tra-
ta de uma ferramenta digital oferecida pelas redes sociais para gerar interação ao 
vivo com o público que acompanha seu perfil na rede. Para utilização profissional 
deve ser realizado com planejamento.

Como fazer uma live?
Primeiro escolha a plataforma que deseja utilizar:

1. YouTube;
2. Instagram;
3. Facebook.

Ao criar uma live tenha um propósito, planeje o conteúdo. Pode ser para promover 
um bate-papo com pessoas da sua área profissional ou falar sobre o seu serviço, 
como começou, quais desafios e oportunidades sobre o seu negócio para os seus 
contatos nas redes sociais. Por exemplo, através da live você pode falar sobre o seu 
processo de compra e preparo de produtos para fabricação do alimento que comer-
cializa ou até mesmo para ensinar alguma receita. Lembre-se, esse é um espaço 
para valorizar o seu trabalho e divulgar para as outras pessoas que ainda não te 
conhecem.
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Após elaborar o conteúdo da live você deve divulgar nas redes sociais informações 
como data, hora e tema que serão apresentados na live/transmissão ao vivo.

Por fim, teste a câmera e utilize um fone para melhor captação de áudio, organi-
ze o espaço que irá se posicionar para a live, anote o conteúdo, procure um lugar 
silencioso e esteja atento para interagir com o público que estará assistindo e co-
mentando.

Aplicativos ou forma de pagamento online - Carteiras di-
gitais

As carteiras digitais estão se popularizando pela comodidade de efetuar pagamentos, transfe-
rências de dinheiro e cadastro de cartão de crédito para compras de forma totalmente online 
através de aplicativos de celular e outros meios digitais sem a necessidade de cartões físicos 
ou dinheiro físico.

PICPAY
O PicPay é um aplicativo disponível para download no celular e fun-
ciona como uma carteira digital para transferir valores para contatos 
cadastrados e fazer compras presenciais através de códigos, como o 
QR code, por exemplo. Como usuário é necessário cadastro e colocar 
dinheiro na carteira digital que pode ser feito através de boletos, trans-
ferência ou uso do cartão de crédito para efetuar pagamentos.
Para empresas ou microempreendedores individuais é necessário ca-
dastro no aplicativo PicPay Empresas ou no site do PicPay. Deve-se 
preencher os dados e seguir o passo-a-passo indicado para começar a 
gerar códigos de pagamento para os clientes.

PAYPAL
Deixar a carteira em casa e ter seus dados de cartão ou conta bancária 
no celular é uma das facilidades oferecidas pelas carteiras digitais para 
realizar compras. Com o Paypal, as compras podem ser realizadas em 
milhões de sites e doações ou transferências podem ser feitas através 
do e-mail da pessoa que vai receber o pagamento.
Para quem comercializa é necessário conhecer a solução de checkout 
do PayPal que aceita as principais bandeiras de cartão de crédito e seus 
clientes só precisam de alguns cliques para efetuar uma compra segura 
no seu estabelecimento. 
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PAGSEGURO
A carteira digital oferecida pelo PAGSEGURO para os clientes é uma for-
ma rápida para pagar compras em lojas virtuais ou estabelecimentos 
parceiros. 
É possível utilizar o serviço no aplicativo do PAGBANK ou na Conta Pag-
Seguro. Assim como outras carteiras digitais é necessário cadastrar car-
tões de crédito para utilização. 

Já pensou em alcançar mais clientes utilizando ferramen-
tas digitais de comunicação e redes sociais?

Através das redes sociais é possível divulgar e apresentar seu trabalho para o mundo!

Confira algumas dicas:
• tenha um perfil profissional, pode ser no Instagram, Linkedin, Twitter ou até mesmo um 

canal do Youtube para falar sobre seu trabalho;
• planeje conteúdos que sejam relevantes para sua rotina profissional e compartilhe com 

seus seguidores;
• datas comemorativas ou importantes para seu público são ótimas para interação. Faça 

um calendário e adicione essas datas no seu planejamento de postagens;
• no seu perfil, fique atento para que as informações de contato estejam facilmente aces-

síveis;
• explore criativamente as ferramentas oferecidas nos aplicativos, como gifs, filtros, efei-

tos e edições de imagem e vídeo para valorizar mais ainda seu produto;
• utilize fotos originais, prepare o local e produto antes de fotografar;
• nas legendas das imagens, busque informar na primeira frase o seu objetivo;
• faça a correção ortográfica antes de publicar seu texto;

8 DICAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
ONLINE

APRENDA A USAR O PICPAY EMPRESA

Atenção!
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• o uso da # HASHTAG proporciona a visualização da sua foto juntamente com todas as 
outras que utilizaram a mesma HASHTAG. Mas não exagere, utilize até cinco #;

• experimente seguir empresas e profissionais que oferecem serviços parecidos com o seu 
para conhecer e criar uma rede profissional;

• não esqueça da interação com o público que segue o seu perfil! Responda os comentários 
e mensagens que receber com educação.

Se liga aí...
Você já parou para pensar na importância das redes sociais para o sucesso de um pequeno ne-
gócio? Quem trabalha empreendendo algo - pode ser uma baiana de acarajé, um vendedor de 
artesanato, uma pequena lanchonete, um artista que se apresenta em eventos ou outro tipo de 
pequeno empreendimento - pode utilizar as redes sociais para fortalecer o seu negócio. As re-
des sociais podem fazer a diferença e ajudar a ir muito mais longe do que você possa imaginar!

Para saber mais sobre esse assunto, que tal visitar os links abaixo e ter mais informações? Você 
não vai se arrepender.

DO FACE AO ZAP: O 
EMPREENDEDORISMO 
NAS REDES SOCIAIS

PEQUENAS 
EMPRESAS GRANDES 
NEGÓCIOS

10 DICAS BÁSICAS DE 
REDES SOCIAIS PARA OS 
PEQUENOS NEGÓCIOS
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Agora que já temos informação de como o mundo digital pode ser um aliado para os profissio-
nais de turismo, elabore, um perfil profissional para divulgar seu trabalho, utilizando um texto 
escrito com fotos ou uma live de 3 minutos.

Dicas de Livros:

NOVOS APRENDIZADOS, NOVAS ATITUDES
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FINALIZANDO
Agora que você acabou de completar esse caminho de aprimoramento profissional, construindo 
conhecimentos e exercitando habilidades para a utilização das mídias digitais, é importante que 
olhe para trás e faça uma autoavaliação sobre todo esse aprendizado. Retome o quadro síntese do 
módulo e avalie se os resultados esperados estão realmente fazendo parte da sua vida pessoal e 
profissional.

Retome, também, suas anotações no item Novos aprendizados, novas atitudes de cada capítulo. 
Lá, você pensou em novas possibilidades de atuação. Reveja suas anotações de pesquisa e novos 
conhecimentos que ainda quer aprofundar, a partir do que aprendeu aqui. Pense e construa metas 
para os próximos meses, refletindo e planejando a partir dos pontos no seguinte quadro.

Sua qualificação não acaba por aqui. Continue se aperfeiçoando, estudando e realizando ações 
que facilitem sua vida pessoal e profissional e transformem seu local de trabalho num espaço 
de aprendizado constante.

Bom trabalho!  

O QUE AINDA QUERO 
APRENDER SOBRE 
MÍDIAS DIGITAIS

NOVAS FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA UTILIZAR

NOVAS ATITUDES PARA 
UTILIZAR AS MÍDIAS 

DIGITAIS

Na vida pessoal

Na vida 
profissional

Quando? Em 
que tempo? 

Qual é o prazo?
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