
As 48 Melhores Ferramentas Gratuitas Para 
Empreendedores Digitais 

http://www.wilkercosta.net/


O que você encontrará 
nesse guia? 

 

Sobre O Wilker Costa 

 Esse guia irá te mostrar  48 
ferramentas gratuitas que 
considero ser as melhores no 
empreendedorismo Digital.  

 

• Squeeze Pages; 

• Email Marketing; 

• Webinars; 

• SEO; 

• Vídeo; 

• Pesquisa; 

• E muito mais. 

Wilker Costa é o fundador do Wilker Costa  mar 
Keting digital de resultados e administrador de  
Diversos outros projetos pela internet a fora. 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.facebook.com/wilkercostamdr
https://twitter.com/wilkercostamdr
https://plus.google.com/u/0/+wilkercostasilva
https://www.youtube.com/user/lancelot00001


Squeeze Pages 

Lead Plus Free  

Squeeze Pages 

Ótimo plugin para 

WordPress. 

Gratuito e Eficaz. 

WordPress 

Landing Pages 

Um dos plugins 

mais  utilizados no 

WordPress. 

Instapage 

+ de 80 templates 

a sua disposição. 

Squeeze WP 

Um super plugin 

para WordPress. 

Facilidade acima 

de tudo. 

https://wordpress.org/plugins/wp-lead-plus-free-squeeze-pages-creator/
https://wordpress.org/plugins/landing-pages/
https://www.instapage.com/
http://hotmart.net.br/show.html?a=J2289349w&ap=6adf
http://www.wilkercosta.net/


Email Marketing 

Wysija 

Ótimo plugin para 

envio de email 

marketing. 

Listwire 

Serviço que 

muitos gurus 

ainda utilizam. 

Mymail 

Utilizo esse plugin 

em quase todos 

os meus projetos. 

RapidMailer 

Serviço bem 

bacana quando o 

assunto é email 

marketing. 

http://www.wilkercosta.net/
https://wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/
http://www.listwire.com/
http://codecanyon.net/item/mymail-email-newsletter-plugin-for-wordpress/3078294
http://imscrapidmailer.com/


Webinars 

Google Hangouts 

Com o Google Hangouts você poderá ministrar eventos online sem nenhum tipo de problema. E o 

melhor disso tudo é que totalmente grátis! 

http://www.wilkercosta.net/
http://www.google.com/Apps/Hangout


Criação de Cursos Online 

Ambiente virtual de  aprendizagem Moodle 

Ambiente virtual  de aprendizagem completo. Com essa ferramenta criar seus cursos online ficará 

ainda mais fácil. 

http://www.wilkercosta.net/
https://moodle.org/?lang=pt_br


Criação de E-Books 

PDF Factory 

Ótimo Software 

para criação de 

livros digitais. 

Ecover Studio 

Ótima ferramenta 

para criação de 

capas digitais. 

3D - Pack 

Site especializado 

na criação de 

capas digitais. 

Quick 3D Cover 

Software que eu 

utilizo nos meus 

projetos. 

http://www.wilkercosta.net/
http://pdffactory-pro.softonic.com.br/
http://ecover-studio.software.informer.com/
http://www.3d-pack.com/
http://www.baixaki.com.br/download/quick-3d-cover.htm


Criação de E-Books 

Writer 

Ótimo processador de 

texto. Baseado na licença 

GPL, totalmente gratuito. 

Impress 

Programa de apresentação, 

também baseado na licença GPL, 

sendo assim totalmente livre. 

http://www.wilkercosta.net/
http://www.softonic.com.br/s/broffice-writer
http://www.softonic.com.br/s/broffice-impress


Compartilhe esse guia sobre as melhores 
ferramentas gratuitas para empreendedores digitais 

e ajude mais pessoas nesse mercado. 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://twitter.com/home?status=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso%20=%3E%20http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://plus.google.com/share?url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/&title=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso&summary=&source=


Analytics 

Google Analytics 

Com essa ferramenta você 

poderá verificar 

diariamente a quantidade 

de visitantes do seu site. 

Google Web Masters Tools 

Ferramenta essencial para 

qualquer Webmaster que se preze. 

http://www.wilkercosta.net/
http://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/webmasters/tools


Social Media 

Hootsuite 

Com o Hootsuite você 

terá em único lugar todas 

as redes sociais. 

Buffer app 

Um super aplicativo que permite 

atualização das redes sociais de 

uma forma bem mais prática e 

rápida.. 

http://www.wilkercosta.net/
https://hootsuite.com/login
https://buffer.com/


Infográficos 

Visua.ly 

Crie lindos infográficos 

nesse site.  

Piktochart 

Crie infográficos de forma simples 

e descomplicada. 

http://www.wilkercosta.net/
http://visual.ly/
http://piktochart.com/


Mapas Mentais 

MindMeister 

Com certeza uma das 

mais utilizadas no 

mercado, inclusive por 

mim. 

FreeMind 

Utilizo esse software com bastante 

frequência, porém ainda fico com 

mindmeister. 

Freeplane 

Com esse software criar 

mapas mentais ficou 

ainda mais fácil. 

http://www.wilkercosta.net/
http://www.mindmeister.com/
http://www.freeplane.org/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


Velocidade do site 

Page Speed Online 

Com esse serviço 

podemos com exatidão 

verificar a velocidade do 

nosso site.  

Pingdom 

Nesse site podemos verificar 

também a velocidade de 

carregamento do nosso web site. 

http://www.wilkercosta.net/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pt-BR
tools.pingdom.com/


Gerenciador de Conteúdo 

WordPress 

Considero o melhor CMS 

do mercado atualmente. 

Joomla 

Considero o segundo melhor CMS 

do mercado, na falta do WordPress 

vamos de Joomla. 

http://www.wilkercosta.net/
https://br.wordpress.org/
http://www.joomla.org/


Compartilhe esse guia sobre as melhores 
ferramentas gratuitas para empreendedores digitais 

e ajude mais pessoas nesse mercado. 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://twitter.com/home?status=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso%20=%3E%20http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://plus.google.com/share?url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/&title=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso&summary=&source=


Pesquisa de Palavras-chave 

Google Keyword 

Planner 

Ótima ferramenta 

do Google. 

Google Auto 

Sugest 

Nada como utilizar 

o buscador mais 

famoso do mundo 

Google Trends 

Mais uma 

magnifica 

ferramenta do 

Google. 

UberSuggest 

Serviço que 

fornece diversas 

ideias de 

keywords. 

http://www.wilkercosta.net/
https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner
http://www.google.com.br/trends/?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/
http://ubersuggest.org/


E-commerce 

OpenCart 

Uma das mais utilizadas 

da atualidade. 

PrestaShop 

Das três é a menos utilizada no 

mercado atualmente. 

Magento 

Um pouco complicado de 

se configurar, mais 

extremamente robusta. 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.opencart.com/
http://magento.com/
https://www.prestashop.com/pt/


Pesquisas 

Google Docs 

Uma ferramenta sensacional que pode ser utilizada não só para pesquisas, mas também para 

diversos outros fins. 

http://www.wilkercosta.net/
http://www.google.com/docs/


Vídeos 

Youtube 

Uma das mehores 

ferramentas do 

mundo. 

Vímeo 

Utilizada pela 

maioria dos 

infoprodutores. 

Videolog 

Pouco conhecida 

no mercado, 

porém é uma 

alternativa. 

Dailymotion 

Uma alternativa 

interessante. 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR
https://vimeo.com/
http://videolog.tv/
http://www.dailymotion.com/br


Produtividade 

Evernote 

Faça anotações em tempo 

real com essa ferramenta, 

sua produtividade irá 

triplicar.  

OneNote 

Uma boa alternativa ao Evernote. 

http://www.wilkercosta.net/
https://evernote.com/
https://www.onenote.com/


SEO 

Ahrefs 

Uma ótima ferramenta 

para analisar seus 

backlinks. 

SerpFox 

Com essa ferramenta você saberá 

a posição exata dos seus sites nos 

buscadores. 

Open Site Explorer 

Com essa ferramenta você 

poderá verificar diversas 

métricas do seu site. 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.serpfox.com/
https://ahrefs.com/
https://moz.com/researchtools/ose/


Compartilhamento 

Dropbox 

Conheci o Dropbox a 

pouco tempo e confesso 

que foi amor a primeira 

vista. 

Google Drive 

Ótima ferramenta do Google para 

armazenamento de arquivos em 

nuvem. 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.dropbox.com/
http://www.google.com/Drive


Conclusão 

 

Compartilhe esse guia com 
seus amigos! 

 
Chegamos ao fim do nosso guia. 
Espero que você possa utilizar 
algumas ferramentas listadas até 
aqui.  

 

Ferramentas gratuitas ou não, são 
as principais causadoras do seu 
sucesso em qualquer negócio 
digital.  

 

Saiba escolher as ferramentas 
certas que com certeza seu 
negócio passará par o próximo 
nível. 

 
 

http://www.wilkercosta.net/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://twitter.com/home?status=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso%20=%3E%20http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://plus.google.com/share?url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.wilkercosta.net/melhores-ferramentas-marketing/&title=As%2048%20Melhores%20Ferramentas%20Gratuitas%20Para%20Empreendedores%20Digitais%20de%20Sucesso&summary=&source=


 

Quer Seu Negócio 100% Online? Gerando Renda 
Todos os Dias da Semana? 

 

Demolição Digital 

 

 

 

 

 

Clique Aqui e Saiba Como 

http://bit.ly/d-digital
http://bit.ly/d-digital


 

 

Wilker Costa – Marketing Digital de Resultados 

Obrigado! 


