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CNAE para 
abertura de CNPJ

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de 

peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos 

para uso doméstico, exceto informática e 

comunicação

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
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1. Bem-vindo, Franqueado

● Área do Franqueado

● Sistema e ERP

● Ticket de suporte técnico

● Seguro para franqueados

● Suporte Técnico

● Contatos de suporte e acionamento

Clique sobre os temas para ir 
para a respectiva página.
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Área do franqueado

É na Área Exclusiva de Sucesso do Franqueado que 

você vai encontrar todo o material necessário para 

começar sua operação e consolidar seu sucesso 

como franqueado WiseHome. Está dividida em 5 

partes:

1. Página Inicial 

2. Manuais e Operações ERP

3. Vídeo de treinamento

4. Ticket de suporte técnico

5. Marketing e vendas

Link: https://www.wisehome.io/área-do-franqueado

Senha: EuSouWiseHome

Acessar  >>
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Sistema ERP
O sistema ERP que você deve contratar chama-se 

Realiza ERP. Através do sistema de gestão 

homologado pela WiseHome você irá controlar toda 

a operação da sua franquia conforme descrito 

abaixo:

. Lançamento das oportunidades de negócio 

(vendas) no módulo CRM;

. Criação das Ordens de Serviço para a realização das 

visitas técnicas e para o agendamento das 

instalações, mantendo um histórico de todas as 

interações com os clientes;

. Lançamento dos pedidos de vendas (produtos e 

serviços) para apuração da taxa de publicidade.
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Além das funcionalidades acima, você poderá fazer a 

emissão de NFs de produtos e serviços, bem como a 

emissão de boletos diretamente via ERP.

 

O primeiro passo para obter o ERP é contatar a 

Realiza e solicitar a aquisição.

Contratação e agendamento da instalação: 

adm@realizasoftware.com.br

Sistema Requerido: Windows. 
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Ticket de suporte 
técnico
Como abrir cadastro no 

"wisehome.freshdesk.com"?

1. Entrar no link wisehome.freshdesk.com

2. Clicar em "Registrar"

3. Preencher os campos de nome completo, e-mail, 

assinalar em não sou robô e clicar em "Registrar"

4. Informar o registro ao suporte

5. O suporte enviará e-mail de ativação

6. O solicitante deve abrir seu e-mail e clicar no link.

7. Selecionar opção "Ativar sua conta", preencher 

com nome completo e Inserir senha

8. Selecionar opção "Ativar", selecionar "Login", 

preencher e-mail, colocar senha e clicar em "Entrar"
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Como abrir Tickets no "wisehome.freshdesk.com"?

1. Entrar no link wisehome.freshdesk.com

2. Colocar e-mail, senha e clicar em entrar

3. Clicar em Novo Ticket

4. Preencher assunto

5. Em descrição: detalhar o problema

6. Entrar no Bluetooth do celular, fazer uma 

busca/pareamento printar e tela anexar em "Anexar 

Arquivo".

7. Enviar

8. O solicitante receberá um e-mail para acessar seu 

Ticket.

 9. Pode interagir com o suporte via e-mail ou pelo 

freshdesk.
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Como acessar a base de conhecimento no 

"wisehome.freshdesk.com"?

1. Entrar no link wisehome.freshdesk.com

2. Preencher os campos e-mail e senha

3. Clicar em "Entrar"

4. Acessar o que deseja
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Seguro para 
franqueados
O seguro de responsabilidade civil descrito no 

contrato de franquia é uma forma inteligente de 

minimizar possíveis incidentes de instalação que 

possam causar impactos financeiros ao franqueado. 

Ele já está acordado e disponível para contratação 

através do contato abaixo:

 

Contato: André Soares 

andre.soares@felton.com.br | (19) 98297-9179
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Suporte Técnico

Será a plataforma por onde você deverá abrir todos 

os seus chamados técnicos. Você encontrará essas 

orientações também na área Sucesso do 

Franqueado, mas para que solicite o seu acesso, 

podemos lhe adiantar alguns rápidos passos.

 

1. Entrar no link wisehome.freshdesk.com

2. Clicar em "Registrar"

3. Preencher os campos de nome completo, e-mail, 

assinalar em não sou robô e clicar em "Registrar"
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4. Informar o registro à 

sdfwise@bmaxconsultoria.com.br.

5. O suporte enviará e-mail de ativação

6. O solicitante deve abrir seu e-mail e clicar no link.

7. Selecionar opção "Ativar sua conta", preencher 

com nome completo e Inserir senha

8. Selecionar opção "Ativar", selecionar "Login", 

preencher e-mail, colocar senha e clicar em "Entrar"

 

Lá você também encontrará todos os passos de 

como utilizá-lo no dia a dia.
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Contatos de suporte e acionamentos
Sistema de Gestão - ERP
 
Suporte Técnico - ERP
suporte@realizasoftware.com.br
 
Contratação e agendamento da instalação
Enviar e-mail para adm@realizasoftware.com.br e 
solicitar aquisição.
  
Treinamentos - ERP
 Agendamento com a REALIZA ERP
 
Administrativo | Financeiro
 emersonbz@wisehome.io

Sucesso do Franqueado
 sdfwise@bmaxconsultoria.com.br

Suporte Técnico
FreshDesk >>

Marketing e Vendas
 
Acesse >>
 
 
Seguro para os Franqueados
André Soares
andre.soares@felton.com.br
(19) 98297-9179
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2. Website Marketing

● Ative seu website

● Tutorial WIX

● Tutorial Google Ads  - Seu primeiro anúncio

Clique sobre os temas para ir 
para a respectiva página.
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Ative seu Website

Cada unidade WiseHome deve ter seu próprio 

website. Nós criamos ele do zero para você, que terá 

responsabilidade sobre o domínio do site de sua 

unidade. Caso você ainda não tenha seu website, basta 

solicitá-lo no formulário disponível na Área de 

Marketing. 

Obs.: Na sua solicitação, não esqueça de deixar os dados 

que deverão constar no site: WHATSAPP, EMAIL E 

ENDEREÇO (se tiver)

CONTEÚDO 

PUBLICADO PELA 

AGÊNCIA WISEHOME 

DURANTE O PERÍODO 

DE ONBOARDING

Iniciar Onboarding MKT >>
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Tutoriais Wix

Acesse o site Wix. Preencha o formulário com seu 

e-mail e senha, depois clique no botão Registrar-se. 

Também há a opção de conectar com a conta do 

Facebook ou do Google+. Após criar a conta, a 

plataforma envia um e-mail de boas vindas com 

alguns links que podem auxiliar no projeto.

● Abertura de conta 1. Confira a sua conta de e-mail e procure por uma 

mensagem com o assunto Um site Wix será 

transferido para você.

2. Clique em Confirmar Transferência no corpo do 

e-mail e então acesse sua conta Wix (caso você 

ainda não tenha o feito). 

● Nota: Caso você ainda não tenha uma conta Wix, 

clique em Sign Up para criar uma. 

3. Verifique os detalhes da transferência e clique em 

Próximo.

4. Adicione as suas informações de faturamento e 

clique em Próximo.

5. Adicione as informações de contato para o 

domínio e clique em Completar Transferência.

● Aceitando a propriedade 
de um site transferido
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Você pode comprar um domínio .com.br diretamente 

no Wix, a partir do Gerenciador de Domínios!

Você também terá a opção de comprar um domínio 

do Wix ao comprar um plano Premium. Ao comprar 

um plano Wix Premium, a tela final de Parabéns lhe 

oferecerá a opção de também adquirir um domínio.

Para comprar um domínio a partir da tela de 

Parabéns, comece com o Passo 5 do guia abaixo.

Condições de Registro

1. Você deverá ter CPF/CNPJ para registrar um 

domínio .com.br. 

● Comprando um domínio 
.com.br no Wix

2. Não é possível transferir um domínio .com.br já 

existente para o Wix. 

3. Não é possível ativar a opção de privacidade de 

domínio para domínio .com.br. 

4. O nome escolhido deve ter o tamanho mínimo de 

2 e no máximo de 26 caracteres.

5. Você não poderá registrar o seu domínio no Wix 

caso já tenha registrado um domínio em alguma 

outra empresa de registro de domínios usando o 

mesmo CPF/CNPJ.

Importante:

O processo de registro de domínios .com.br depende de aprovação do 

nic.br (que é quem implementa as decisões do Comitê gestor da 

Internet no Brasil) e pode levar até uma semana para ser concluído.

Nota:

Caso o registro do seu domínio não seja aprovado por qualquer que 

seja a razão, o valor pago será reembolsado automaticamente.
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1. Para comprar um domínio .com.br no Wix:

2. Faça o login em Wix.com e vá para Planos. 

3. Sob Planos, clique na aba Domínios. 

4. Clique em Adicionar domínio.

5. Escolha a opção Adquirir um novo domínio.

6. Adicione o nome de domínio desejado e clique 

em Buscar.

7. Caso o domínio esteja disponível para compra, 

clique em Selecionar.

8. Escolha o período de registro desejado e siga os 

passos indicados para concluir o registro de seu 

domínio. 

● Adquirindo um Domínio 
.com.br

Informações necessárias para o registro

● Informações de Contato Administrativo: essa 

pessoa está autorizada pelo Contato do 

Registrante para realizar quaisquer alterações 

relevantes ao nome do domínio. Você pode optar 

por utilizar as mesmas informações adicionadas 

como contato ou adicionar novas informações. 

● Informações de Contato Técnico: essa pessoa 

responsável pelos aspectos técnicos de 

manutenção do domínio, como atualizar os 

registros de domínio.Você pode optar por utilizar 

as mesmas informações adicionadas como 

contato ou adicionar novas informações. 
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Ficou com alguma dúvida e não 
conseguiu encontrar a resposta 
neste tutorial? 

Acesse a central de ajuda do Wix.

Importante:

Assim que o registro de seu domínio for aprovado você receberá um email 

de confirmação e poderá atribuir o seu domínio ao seu site. Para isso, 

clique aqui e siga as instruções.

Se você tiver registrado um nome de domínio diretamente da tela de 

Parabéns após a compra de um plano, seu domínio será automaticamente 

conectado ao website para o qual você fez o upgrade.
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Tutorial Google Ads

● Crie seu primeiro anúncio e 
ajude os clientes a encontrar 
sua empresa

ETAPA 1

Selecione seu objetivo
Seu anúncio é ajustado com base nos 
resultados desejados. O Google Ads pode 
ajudar a alcançar qualquer objetivo de 
publicidade que você escolher:

Receber mais chamadas na sua empresa
Atrair mais visitantes para sua loja física
Direcionar as pessoas ao seu site

ETAPA 2

Decida onde anunciar
Tenha um alcance global ou local. Você 
decide onde quer exibir anúncios, e nós os 
mostramos para as pessoas certas.

ETAPA 3

Crie sua mensagem
Mostre o que sua empresa tem de especial 
em três frases curtas para conquistar os 
clientes ou adicione imagens para criar 
anúncios de banner atraentes.

ETAPA 4

Defina seu limite de orçamento
Você nunca pagará mais do que seu 
orçamento mensal e poderá ajustar ou 
pausar quando quiser. Além disso, nós 
mostraremos os resultados estimados com 
base no orçamento que você escolher.
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ETAPA 5

Publique seus anúncios
Exibiremos seus anúncios quando as 
pessoas pesquisarem produtos ou serviços 
semelhantes aos que você oferece. Seus 
anúncios poderão ser vistos na Pesquisa 
Google, no Maps e em toda a nossa rede de 
sites parceiros.

Você paga apenas pelos resultados, como 
cliques no anúncio para fazer chamadas à 
sua empresa, acessar seu site ou ver rotas 
até sua loja.

Para saber mais acesse: 
https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/hom
e/how-it-works/
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3. Social Media Marketing

● Campanha de lançamento

● Programação mensal

● Tutorial de postagens  do Instagram

● Tutorial Admnistrador Facebook

● Tutorial de campanhas online

Clique sobre os temas para ir 
para a respectiva página.
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Campanha de Lançamento
 9 postagens

CONTEÚDO 

PUBLICADO PELA 

AGÊNCIA WISEHOME 

DURANTE O PERÍODO 

DE ONBOARDING

Iniciar Onboarding MKT >>

Baixe agora  >>
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Avatar e Capa para 
Redes sociais

24
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Baixe agora  >>
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Programação Mensal
Disponibilizamos Planos de Postagens para redes 

sociais mensalmente, para que você mantenha 

suas redes sempre ativas e atualizadas. O Plano de 

Postagens do mês vigente é encontrado na Área 

do Franqueado > Marketing e Vendas. 

CONTEÚDO 

PUBLICADO PELA 

AGÊNCIA WISEHOME 

DURANTE O PERÍODO 

DE ONBOARDING

Iniciar Onboarding MKT >>
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Como adicionar um novo 
administrador à sua página 
WiseHome no Facebook

Passo 1. Acesse a sua página do 
Facebook.

Passo 2. No Gerenciar página, no 
canto esquerdo da tela busque por 
“Configurações”, o último botão, e 
acesse.

Tutorial Administrador 
Facebook

SUGESTÃO:

Ao criar a sua página, opte pela 
estrutura wisehome.nomedacidade”

ex - Wisehome.riodejaneiro

26

26



Passo 4. Vá até a seção 
“Atribuir uma nova função 
administrativa e digite o 
nome “Emerson Barboza”, 
selecionando o Facebook 
correto.

Passo 3. Ao acessar as 
configurações, busque por 
“Funções administrativas”, 
novamente no canto 
esquerdo da tela.
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Passo 6. Digite a senha do 
seu perfil pessoal para 
confirmar a operação e 
pronto, um convite será 
enviado ao perfil do 
Emerson Bz.

Passo 5. Após escolher o 
perfil, selecione a opção 
“Administrador”, no canto 
direito do nome, e depois 
clique em “Adicionar”
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Como faço para adicionar ou 
editar um endereço na minha 
Página do Facebook?
Para adicionar ou editar um endereço:

Passo 1. No Feed de Notícias, clique em 
Pessoas no menu à esquerda.

Passo 2. Acesse sua Página e clique em Editar 
informações da Página no lado esquerdo.

Passo 3. Sob Localização, insira o endereço da 
empresa. Você pode arrastar o mapa para 
reposicionar a localização de seu negócio.

Passo 4.  Se você quiser que as pessoas façam 
check-in em sua empresa no Facebook, clique para 
selecionar a caixa ao lado de Os clientes visitam meu 
negócio no meu endereço....

Vincular ou desvincular conta do 
Instagram do meu perfil do 
Facebook

Vincular a conta
Para vincular as contas do Instagram e do Facebook e 
compartilhar publicações diretamente do Instagram no 
Facebook:

Passo 1. Acesse seu perfil e toque em Menu.

Passo 2. Toque em Settings/Configurações.

Passo 3. Toque em Conta e em Contas vinculadas.

Passo 4. Toque em Facebook e insira as 
informações de login do Facebook.

Ao vincular contas, você terá a opção de 
compartilhar publicações no Facebook na mesma 
tela em que adiciona as legendas. Também é 
possível compartilhar do Instagram em uma Página 
do Facebook que você gerencia.
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Como postar no Instagram

1. Baixando os arquivos

Para fazer o download dos arquivos do plano em seu 
computador ou celular, basta clicar no botão 
disponível na segunda página do plano de 
postagens.

Após fazer o download, extraia os arquivos da pasta. 
Você encontrará as postagens numeradas e divididas 
em subpastas.

Dentro de cada subpasta, você encontrará as 
postagens nomeadas para feed e stories.

2.  Postando no feed

Feito o download dos arquivos com as postagens, 
você pode postá-las no Instagram através do 
aplicativo do seu celular.
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● Se você fez o 
download dos 
arquivos no seu 
celular e fez a 
extração 
corretamente, vai 
encontrá-los em 
pastas na sua 
galeria: 

Abra o seu aplicativo do Instagram e clique no símbolo “+”, 
que se encontra no canto superior direito da tela. 

Você abrirá a tela a 
seguir. Certifique-se 
de que você está 
fazendo uma 
PUBLICAÇÃO, na 
parte inferior da tela, 
e então selecione a 
imagem/vídeo que 
queira postar.
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Para postar um Carrossel, ou seja, uma publicação com 
mais de uma foto, selecione a opção “Selecionar vários”, 
nessa mesma tela. 

Não se esqueça de selecionar na ordem que 
deseja que seu carrossel apareça. 

Escolhida a publicação a ser feita, clique na seta azul no 
canto superior direito da tela duas vezes, para chegar na 
tela para escrever a legenda. 
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Garanta que você copiou o texto da legenda do post 
em seu celular. As legendas estão no plano de mídias. 
Se sim, basta selecionar o campo de legenda e “Colar”.

Após colar o texto correto no campo da legenda, 
na mesma página, você encontrará um campo 
“Publicar também em” e logo abaixo “Facebook”. 
Garanta que o seu instagram está associado à 
página profissional da WiseHome do Facebook e 
ative essa opção.

Pronto! Agora basta clicar no “check” no canto superior 
direito da tela e sua postagem será publicada no Instagram 
e no Facebook!
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Você também tem a opção de fazer suas postagens no 
instagram Stories, uma ferramenta do instragram que 
mostra sua publicação por 24h. Para isso, o ideal é que 
você escolha o arquivo neste formato que 
disponibilizamos:

Abra o seu aplicativo do Instagram e clique no símbolo “+”, 
que se encontra no canto superior direito da tela. 

Desta vez, você 
selecionará na 
parte inferior da 
tela, a palavra 
“Story”, ao invé 
da publicação. 
Basta arrastar 
para o lado.

4. Postando no Instagram 
Stories
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Arraste a palavra “Story” para cima, e selecione na sua 
galeria o post que você deseja publicar.

Selecionado o post, 
clique em “Seu 
story” no canto 
inferior esquerdo 
da tela e pronto: 
sua publicação 
está feita!
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1. Primeiro, clique em Promoções 

2. Selecione Escolher uma 
Publicação

Como patrocinar no 
Instagram

Tutorial de 
Campanha Online
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3. Escolha Qual Publicação Quer 
Patrocinar, e Selecione a Setinha à 
Direita

4. Escolha Qual meta Quer Patrocinar, 
e Selecione a Setinha a Direita
(sugiro mais mensagens )
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5. Aqui Você Irá Selecionar “Criar o 
Seu”, e Selecione a Setinha a Direita

6. Aqui Você Definirá o Seu Público

Nome do público:
Você pode criar mais de 1 público 
diferente para salvar para futuros 
anúncios, então de um nome ao qual 
você lembrará que público é esse

Localização:
Selecione a localização ou cidade a que 
que você atende para que as pessoas 
dessa região sejam impactadas pelo 
anúncio

Interesses: 
Segmente o público de acordo com o 
que ele tem interesse ( no próximo slide 
dou algumas sugestões) 

Idade e Gênero:
Sugiro Selecionar todos os gêneros e 
entre 30-55 anos
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Aqui Você Irá Selecionar Quais Interesses Seu 
Público Possui
(Alguns Exemplos a Direita)

7. Interesse:

8. Após Concluir a Criação do Público 
Ele Começara a Aparecer Como Uma 
Das Opções Ao se Criar Um Anúncio, 
Selecione o Público Criado, e Selecione 
a Setinha a Direita
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8. Selecione a Duração de Sua 
Campanha e o Orçamento Diário

9. Verifique se a Campanha Está 
Correta Tanto Através da Prévia da 
Promoção Como Pelo Objetivo, 
Público e Orçamento, Adicione uma 
Forma de Pagamento e Clique em 
Criar Promoção
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4. Ativos de marketing

● Brochura virtual

● Cartões de visitas 

● Checklist de orçamentos

● Papel Timbrado

● Banner

● Panfleto (flyer)

● Letra caixa e Fachada comercial

● Adesivação de automóveis

● Materiais para demonstração

● E mais...
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Área de Marketing
É na área de Marketing que você encontrará 

todo material visual e publicitário da marca: 

guia de como utilizá-la, guia do demonstrador, 

plano para redes sociais, materiais para 

impressão e outros. Você também pode fazer a 

solicitação de novos materiais através do botão 

que está ao final da página.

42

42



Brochura Virtual
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Cartão de 
Visitas

Panfleto/Flyer
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Letra Caixa Banner 
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Fachada 
Comercial

Adesivo para 
carros
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Materiais de 
demonstração
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Camisetas



Placa para casas 
em construção

Backdrop para 
eventos
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Checklist de 
orçamentos 

Papel 
Timbrado
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Cartão de 
visitas virtual 

Apresentação 
Comercial
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Banco de vídeos Vídeo “John 
Apresentando 
a WiseHome”
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Modelo de 
orçamento para 
projetos 

Ofertas por 
ambiente e Planilha 
de Precificação
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Elementos da 
Identidade Visual 
da Marca

Padrão Vitrine 
Loja
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TutoriaisManuais de 
produto
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5. Solicitações avulsas

● Solicite uma alteração

● Solicite um novo material

● FAQ

Clique sobre os temas para ir 
para a respectiva página.
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Solicitações
Você tem um espaço específico na Área do Franqueado  para solicitar novos materiais ou alterações em materiais já 

existentes. A caixa abaixo é encontrada ao final da página Marketing e Vendas. 

Ao preencher o formulário, tente se atentar aos detalhes. Não se esqueça de passar os contatos que estarão presentes 

no material (Nome, WhatsApp, Telefone, E-mail e Endereço - se houver)
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Precisa de mais ajuda?

Sucesso do Franqueado
sdfwise@bmaxconsultoria.com.br
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mailto:sdfwise@bmaxconsultoria.com.br
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