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O seu mundo mais próximo de quem precisa dele



Quem Somos

Criada em 2013, a BLUCOM é uma empresa especializada na virtualização de ambientes e 
produtos a partir de imagens fotografias de alta definição para divulgação na internet e 
apresentação off-line. Precursora e referência no mercado de tour virtuais, a nossa missão é 
recriar ambientes e produtos em realidade virtual para aproximar empresas a consumidores.

O que oferecemos:

► Google Street View  ► Produto em 360º

► Tour Virtual Personalizado Serviços Complementares: Óculos 3D (Realidade Virtual), Totem  

    Touchscreen, Vídeos e Fotos Aéreas, Imagens Aéreas em 360º  

    e Foto GigaPixel

Alguns de nossos clientes
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Conquistas

Fotógrafo

DE CONFIANÇA

Street View 

No início de 2015 a BLUCOM foi certifi-
cada como agência de confiança do 
Google Business View, mais tarde esse 
programa foi substituído pelo Google 
Street View Trusted do qual a BLUCOM 
é certificada como Fotógrafo de 
Confiança.



      O que é o Tour Virtual Personalizado?

É um recurso que possibilita passear virtualmente por 
dentro de estabelecimentos e ainda interagir com o 
ambiente.

      Para que serve?

Serve como ferramenta de vendas, apresentação institu-
cional e publicidade. 

      Como é divulgado?

► Incorporado dentro do site

► A partir de um subdomínio

► Redes sociais

► Impulsionamento com Google Adwords 

► Apresentação Off-line

Ofereça aos consumidores a sensação de passear por dentro da sua empresa e interagir com o 
ambiente a partir de uma plataforma personalizada de acordo com as características do seu negócio.

Apresentações off-line

Compartilhamento em redes sociais e e-mail

       Acompanhamento com o Google Analytics

       Personalização

Layout, botões e logo Vídeos

Fotos e Imagens Mapa e Planta

Modo de Realidade Virtual

Esta ferramenta traz inúmeras 
informações sobre as pessoas 
que estão navegando ou que já 
navegaram pelo tour virtual.
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Exemplos de Tour Virtuais Personalizados

http://sax.blucom.com.br http://woa.blucom.com.br http://orlamaritima.blucom.com.br/

Interação com objetos e ambiente

Links de direcionamento

Compartilhamento Social e E-mail

Informações



       Serviços Complementares

► Óculos de Realidade Virtual

Nesta opção o usuário usa um óculos para visualizar 
o tour virtual. A BLUCOM além de desenvolver este 
modulo também aluga os óculos para apresenta-
ções em feiras e eventos.

► Vídeos e Fotos Aéreas

Desenvolvemos o roteiro, produção, arte visual e edição de 
vídeos. 

► Imagens Aéreas em 360º

A BLUCOM é precursora e ainda uma das poucas 
empresas no Brasil a captar imagens aéreas em 360 
graus. É uma visão fantástica para incluir no tour 
virtual, em especial nos seguimentos de construção 
civil e loteamentos.

Conheça um tour
com realidade virtual

Conheça uma imagem
aérea em 360 graus

http://aguaviva.blucom.com.br/vistaaerea.html

- 03-

https://vimeo.com/169572598

Conheça um
dos nossos vídeos

http://gigapixel.blucom.com.br

Conheça uma
foto GigaPixel► Vídeo do Tour Virtual 

Vídeo de 30 segundos demonstrando uma nave-
gação pelo tour virtual destacando os principais 
pontos dos ambientes e ferramentas disponíveis 
para divulgação no whatsapp e redes sociais.

► Foto GigaPixel

É uma fotografia panorâmica 
interativa de altíssima definição 
que conta com um zoom para 
visualizar detalhes da imagem.

► Totem Touchscreen

A BLUCOM aluga totens touchscreen com telas de 42 polegadas para apresentação 
dos tour virtuais em feiras e eventos.
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       Porque devo adquirir o serviço?

Segundo 80% dos entrevistados, imagens de alta qualidade são o aspecto persuasivo
 mais importante de qualquer website no momento de decidir a favor ou contra um produto ou serviço.

(Pesquisa da "Pew Internet & American Life Study")

►  Maior probabilidade de fechamento de negócios, site 10 
vezes mais clicados do que aqueles que não tem esse serviço.
►  Aumento no acesso do site da empresa, sites com tour 
virtuais recebem aproximadamente 40% mais visitas que sites que 
não tem esse serviço.
►  Aumento do tempo de acesso ao site. Os visitantes de 
sites com tour virtual geralmente ficam 3 vezes mais tempo no site.
►  Uma pesquisa da rede Best Western mostrou que hotéis 
da rede que têm passeios virtuais em seu sites geraram 48% mais 
reservas.

SUA EMPRESA
ABERTA PARA VISITAÇÃO

► Anúncios com tour virtual são 87% mais 

visualizados que anúncios sem tour virtual

► Tours virtual são preferíveis para 75% 

dos potenciais compradores de imóveis

► 115% a mais de chance de fazer uma 

reserva em um hotel com tour vitrual

       Processo de Criação

ETAPA 1

Solicitar uma
visita

ETAPA 2

Agendar
sessão de

fotos

ETAPA 3

Elaboração 
do Tour virtual

ETAPA 4

Verificação e 
entrega

       Regras e restrições

i. Placas de veículos e rostos de pessoas devem ser desfocados;
ii. A decoração, organização e disposição dos ambientes a serem fotografados é de responsabilidade do cliente, a  
 sessão de fotos ocorre uma única vez e deve ser assegurado que o ambiente está próprio para a captura das   
 imagens.
iii. Quando o cliente tiver área externa a sessão de fotos deve ser feita em dia com boa condição climática para alcan 
 çar a melhor qualidade final do serviço.
iv. A aquisição do tour virtual personalizado não inclui o serviço de incorporação do tour virtual no site do cliente, este  
 serviço deve ser executado pela empresa responsável pela criação e manutenção do site, a BLUCOM oferece   
 gratuitamente o suporte técnico para auxiliar a vinculação dos arquivos no site. 
v. Caso o cliente não queira hospedar os arquivos do tour virtual em seu site, a BLUCOM fornece em caráter precário  
 e como mera cortesia a hospedagem e um subdomínio (http://meunegocio.blucom.com.br) pelo período de 2   
 (dois) anos, não se responsabilizando por interrupções, instabilidade e cessamento na disponibilidade do material  
 a partir deste link. 
vi.  O arquivo de visualização do tour virtual é HTML/HTML5 e na entrega via pendrive ou por meio de link para downlad  
 os arquivos são compactados em .rar ou .zip para facilitar a transferência.
vii. Os serviços complementares e a elaboração do modo realidade virtual são serviços vendidos a parte do tour virtual  
 personalizado.
viii. O cliente deve fornecer o logo da empresa e demais arquivos necessários para inserção de recursos, caso não  
 possua estes materiais, o serviço para elaboração pode ser contratado a parte.



Ganhe visibilidade na maior plataforma de pesquisa da internet, ofereça aos 
seus consumidores a sensação de passear por dentro da sua empresa.

       O que é o Google Street View?

É um recurso que possibilita aos usuários da internet 

visualizarem locais e estabelecimentos por meio de fotos 

panorâmicas de 360°.

       Para que serve?

Para mostrar e divulgar o estabelecimento na plataforma 
do Google.

       Aonde vou estar sendo divulgado?

Na Rede de Pesquisa do Google, no Google Maps, no 
Google Meu Negócio e no Google+.
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       Versão para Hotéis

Há uma versão especial para hotéis e pousadas que além 
do viajante fazer um tour pelo hotel quando pesquisa no 
Google ou no Google Maps terá também outras informa-
ções, preço e comentários.

       Por que devo adquirir o serviço?

É o melhor custo benefício em publicidade e a forma mais 
eficaz de levar o estabelecimento até o consumidor em 
potencial em qualquer lugar do planeta.

PUBLICIDADE

a um custo único

        Quais os resultados podem ser alcançados

► VISIBILIDADE, clientes que nem sabem da sua existên-
cia vão poder conhecer o estabelecimento. 

► MAIOR PROBABILIDADE DE FECHAMENTO DE 
NEGÓCIOS, estabelecimentos com tour virtual são em 
média 10 vezes mais clicados do que aqueles que não 
tem esse serviço.

► AUMENTO NO ACESSO DO SITE DA EMPRESA, sites 
com tour virtuais recebem aproximadamente 40% mais 
visitas que sites que não tem esse serviço.

► AUMENTO DO TEMPO DE ACESSO AO SITE, maior 
engajamento.

130% mais propenso a fazer negócios com pesso-
as entre 18 e 34 anos

2x mais propenso a fazer negócios do que empresas 
que não tem tour virtual

67% das pessoas querem tour virtual para facilitar a 
tomada de decisão na hora da compra

10x mais clicados do que estabelecimentos sem tour 
virtual

40% no aumento de acesso ao site

84% das pessoas que adquiriram o serviço respon-
deram que o Street View foi um fator importante na hora 
da escolha



       Processo de Criação

       Regras e restrições

i. Placas de veículos e rostos de pessoas devem ser desfocados;
ii. O tour virtual não pode ter material sexualmente explicito;
iii. Conteúdo adulto deve ser desfocado;
iv. Não é permitido fazer tour virtual de casas e apartamentos residenciais, asilos, clinicas de saúde mental, centros  
 de traumatologia, de reabilitação, de tratamento de dependências, instalações policiais e militares, centros de   
 detenções e prisões.
v. O cliente deve se cadastrar no Google Meu Negócio: https://www.google.com/intl/pt-BR/business/ 
vi. A decoração, organização e disposição dos ambientes a serem fotografados é de responsabilidade do cliente, a  
 sessão de fotos ocorre uma única vez e deve ser assegurado que o ambiente está próprio para a captura das   
 imagens.
vii. Quando o cliente tiver área externa a sessão de fotos deve ser feita em dia com boa condição climática para   
 alcaçar a melhor qualidade final do serviço.
viii. O Google não permite o tratamento estético de imagens, dessa forma defeitos estruturais do ambiente não serão  
 tratados.

ETAPA 1

Solicitar uma
visita

ETAPA 2

Agendar
sessão de

fotos

ETAPA 3

Cadastro no
Google

Meu Negócio

ETAPA 4

Publicação

Exemplos de publicações no Google Street View

https://goo.gl/maps/5hjtQkMoKs72 https://goo.gl/maps/VJ47HLyuvYz https://goo.gl/maps/n4ChydyLwQ82

http://www.google.com/intl/PT-BR/business/
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      O que é o Produto Virtual?

É uma forma interativa de visualizar produtos através 
do computador (on-line e off-line) onde se tem a possi-
bilidade de girar o objeto e aproximar detalhes.

      Para que serve?

Serve como ferramenta de vendas, apresentação 
institucional e publicidade. 

      Como é divulgado?

► Incorporado dentro do site

► A partir de um subdomínio

► Redes sociais

► Impulsionamento com Google Adwords e facebook

► Apresentação Off-line

Imagens de alta qualidade são o aspecto persuasivo mais importante de qualquer website no 
momento de decidir a favor ou contra um produto ou serviço.

Produto Virtual

       Qual é o tipo de arquivo do produto virtual?

O arquivo é HTML e GIF Animado. O 
arquivo html tem uma versão "index.html" 
de tamanho 925x600 pixel e uma versão 
"iframe.html" com tamanho adaptável a 
tela ou ao iframe.

Compartilhamento em redes sociais e e-mail

       Acompanhamento com o Google Analytics

Esta ferramenta traz inúmeras 
informações sobre as pesso-
as que estão navegando ou 
que já navegaram pelo produ-
to virtual.

► 80% das pessoas que fazem compras on-line afirmam que as imagens 
fotográficas são muito importantes para formar a decisão de comprar um produto 
ou serviço.

► Conteúdo com imagens relevantes alcançam 94% a mais de visualizações 
que conteúdos com imagens sem relevância.

       Processo de Criação

ETAPA 1

Solicitar uma
visita

ETAPA 2

Encaminhar 
produtos para 

fotos

ETAPA 3

Elaboração do
Produto Virtual

ETAPA 4

Verificação e 
entrega

       Porque devo adquirir o serviço?

Segundo 80% dos entrevistados, imagens de alta qualidade são o aspecto 
persuasivo mais importante de qualquer website no momento de decidir a favor 

ou contra um produto ou serviço.
(Pesquisa da "Pew Internet & American Life Study")
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       Regras e restrições

i. A aquisição do produto virtual não inclui o serviço de incorporação no site do cliente, este serviço deve ser execu-
 tado pela empresa responsável pela criação e manutenção do site, a BLUCOM oferece gratuitamente o suporte  
 técnico para auxiliar a vinculação dos arquivos no site. 
ii. Caso o cliente não queira hospedar os arquivos do produto virtual em seu site, a BLUCOM fornece em caráter   
 precário e como mera cortesia a hospedagem e um subdomínio (http://meuprodutovirtual.blucom.com.br) pelo   
 período de 2 (dois) anos, não se responsabilizando por interrupções, instabilidade e cessamento na disponibilidade  
 do material a partir deste link. 
iii.  O arquivo de visualização do produto virtual é HTML e GIF animado e na entrega via pendrive ou por meio de link  
 para download os arquivos são compactados em .rar ou .zip para facilitar a transferência.
iv. O cliente deve fornecer o logo da empresa e demais arquivos necessários para inserção de recursos, caso não  
 possua estes materiais, o serviço para elaboração pode ser contratado a parte.
v.  O produto deve ser enviado até o estúdio da BLUCOM em Florianópolis, SC para ser fotografado.
vi.  O produto para ser fotografado tem que ter peso inferior a 40 kg e dimensão inferior a 1 metro cúbico.

Exemplos de Produtos Virtuais 

http://www.blucom.com.br/quevedo/01/iframe.html

http://papillon.blucom.com.br/

http://blucom.com.br/objeto_360/telefone/iframe.html

► Totem Touchscreen

A BLUCOM aluga totens 
touchscreen com telas de 
42 polegadas para 
apresentação dos produ-
tos virtuais em feiras e 
eventos.

       Serviço Complementar
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