36 Ferramentas
Gratuitas

O Empreendedor Digital
Bruno Picinini

Bem-vindo!
Meu nome é Bruno Picinini e sou o autor desse
guia que você agora tem em mãos... ahnnn... no seu
computador!
!

Nesse guia você encontra as exatas mesmas
ferramentas que me possibilitaram viajar um ano
inteiro ao redor do sudeste da Ásia SEM perder
em NADA em produtividade.
!

Aqui mais algumas curiosidades sobre mim:
Conhecido como o maior especialista
em empreendedorismo digital focado
em infoprodutos e serviços
357 dias viajando ao redor do
Sudeste da Ásia, trabalhando nem
25h por semana, tudo 100% online

Ha Long Bay, Vietnã
1 das 7 Novas Maravilhas Naturais do Mundo

Viciado em futebol, viagens,
marketing e empreendedorismo
digital

36 Ferramentas Online Gratuitas

Gráficos

Produtividade

Comunicação

Editores

Produtividade

Evernote
Minha memória e
biblioteca virtual. Aqui
salvo tudo e mais um
pouco. Ideias, artigos,
sites, pensamentos, etc.

OneNote
Similar ao Evernote mas
com algumas diferenças.
Usava antes do Evernote.
Recomendo optar por 1
dos 2

Launchy / Alfred ()
Lançador de aplicativos - e
mais algumas funções.
Mantenha sua área de
trabalho limpa e acesso a
seus programas favoritos
na ponta dos dedos.

AutoHotkey /
aText ()
Cansado de digitar as
mesmas coisas de novo e
de novo? Crie atalhos
custodiados e economize
muito tempo.

Produtividade

Ditto / Alfred ()
Não vivo sem um bom
gerenciador da minha área
de transferência - onde os
seus “Copiar” e “Colar"
vão. Assim consigo voltar e
usar novamente algo que
copiei

IFTTT
‘If This, Then That’ é um
aplicativo simples e
altamente eficaz. Crie
regras e automatize sua
vida

Noisli
Adora trabalhar em café e
acha que lá é o melhor
lugar pra se concentrar?
Esse site vai ajudar você a
atingir a mesma
concentração

RescueTime
Você realmente sabe o que
você faz quando está
sentado “trabalhando”?
Esse programa monitora
automaticamente sua
produtividade

Análise Competitiva
Follow

Excelente ferramenta para seguir tudo o que seus competidores
estão fazendo. SEO, anúncios, referrals, links e muito mais!

Ahrefs

Ferramenta que vai mais a fundo mostrando dados
principalmente de SEO e onde seus competidores aparecem
nos mecanismos de pesquisa.

Open Site Explorer

Desenvolvido pela MOZ, aqui você consegue comparar até 3
páginas e compará-las para ver como eles estão se saindo na
web.

QuickSprout

Desenvolvido por Neil Patel, essa ferramenta gratuita vai
mostrar a nota de sua página, comparar com até 3 outras e dar
dicas específicas onde você pode melhorar.

Gráficos

Vimeo
Excelente para colocar
seus vídeos online. Apesar
de gratuito, recomendo a
versão paga anual ($59).
Vídeos de Venda,
conteúdo protegido e
muito mais!

Pixlr
Excelente editor online de
imagens. Bordas, efeitos,
tamanhos, efeitos, ícones e
mais tudo que você
precisar

E-Cover Creator
Precisando de uma capa
pro seu ebook? Utilize
esse aplicativo gratuito pra
criar uma

Graphics Creator
Criador online gratuito de
títulos para suas páginas
de venda, botões de
compra e garantias.

Suporte
HelpScout

Interface moderna e limpa. Fácil de instalar e configurar.
Gratuito até 3 usuários e 1 caixa de entrada. O que mais você
precisa? Excelente e gratuito ferramenta pra suporte.

Asana

Interface amigável e simples de usar. Calendário e
gerenciamento de tarefas na ponta dos dedos. Diversas opções
pra tarefas, comentários e organização geral.

Trello

O objetivo é o mesmo do de cima - organização. Mas a resposta
é diferente. Não é necessariamente melhor ou pior. Só
diferente. Recomendo olhar e ver qual você se adapta.

Workflowly

Aplicativo web simples e fácil de usar. Excelente para organizar
ideias e pensamentos. Estrutura intuitiva e natural de seguir.

Editores

Audacity
Edição de áudios e
podcasts simplificado.
Simples e fácil de usar.
Altamente customizável.

XMind & Bubbl.us
Mapas mentais na ponta
do seus dedos. Excelente
para brainstorm, divulgar
ideias, planejar cursos ou
simplesmente dar aula.

WriteMonkey
Precisando escrever mas
cansado de tanta distração
na tela? Então esse app é
pra você. Tudo que você
precisa e nada mais!

Notepad++ / TextMate ()

Editores de textos
completos para diferentes
trabalhos. HTML, CSS,
PHP e outros arquivos que
eventualmente aparecem
na nossa frente.

Segurança & Backups
CrashPlan

Esse e os próximos 2 possuem funcionalidades parecidas:
backup de arquivos. Eu recomendo e uso esse. Backup
automático pra onde você quiser. Combine com DropBox e você
tem backup na nuvem gratuito.

Mozy

Diversas funções e opções para backup e outros. Similar mas
com algumas pequenas diferenças do CrashPlan. É backup mais
armazenamento de arquivos online.

LastPass

Se você ainda usar sua data de aniversário pra TODAS suas
senhas, CUIDADO! Você precisa desse software! Fácil de usar.
Cria senhas de proteção altamente seguras e armazena elas pra
você. Preenche também automaticamente logins nos seus sites.

Compartilhamento

DropBox
Ainda o rei armazenamento e
compartilhamento de
arquivos na nuvem de
maneira fácil e segura

SugarSync
Sincronização de arquivos
em múltiplos pontos
através da nuvem.
Excelente caso você
precise do mesmo arquivo
em vários lugares

BitTorrent Sync
Precisa transferir um
arquivo muito grande para
um amigo? Então esse app
é pra você

Google Drive
Basicamente DropBox do
Google. Armazene,
sincronize e compartilhe
arquivos gratuitamente

Comunicação

Skype
Ainda um dos melhores:
comunicação e ligações
internacionais de fácil acesso.
Ligações em vídeo com mais de 2
pessoas agora gratuito.

Google Hangouts
Excelente ferramenta para reunir
a equipe. Ou falar com clientes.
Ou fazer webinário de vendas do
próximo lançamento. Ou
simplesmente se divertir.

Google On Air
Precisando gravar uma
entrevista com mais de 2
pessoas? Deixe o Google
fazer o trabalho sujo pra
você. Gravação,
sincronização e edição
automáticos.

Quer Seu Negócio 100% Online?
Empreendimentos Digitais
Altamente Lucrativos

“Trabalhe Onde e Quando Você Quiser.
Faça uma Fortuna fazendo a diferença!”
Vídeo 100% GRÁTIS Mostra os EXATOS 4
Passos Para VOCÊ Criar o SEU Negócio Online Lucrativo!"
!

Clique AQUI e saiba como!

Obrigado!

O Empreendedor Digital
Bruno Picinini

