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Sobre o software Passe Livre 

Marketing (PLM) 
O PLM é um produto da empresa LinkWS, desenvolvedora de sistemas e serviços 

online, com foco principal em soluções de marketing digital. 

Decidimos juntar várias de nossas melhores soluções de marketing digital em um 

pacote de ferramentas, oferecido de forma simplificada por meio de um único login e 

senha de acesso. Além disso, por um valor bastante reduzido, é possível ativar todas as 

ferramentas do pacote e usá-las livremente durante o período contratado. Isso traz 

uma grande economia e disponibiliza um leque de ferramentas de marketing digital 

que contempla diversos ciclos de ações estratégicas para conquistar novos clientes. 

Usando o PLM, você terá ferramentas avançadas para, dentre outras coisas: 

1- Encontrar e obter e-mails e telefones de seu público-alvo a partir de páginas da 

Internet; 

 

2- Localizar e capturar e-mails e telefones de seu público-alvo em páginas de 

redes sociais; 

 

3- Elaborar mensagens de e-mail com layout profissional em poucos minutos; 

 

4- Validar enormes quantidades de e-mails em poucos segundos; 

 

5- Importar e-mails a partir de mensagens arquivadas em todas as suas contas de 

e-mail, inclusive contas do Gmail, Yahoo, Hotmail etc. 

 

Com o PLM você ganha superpoderes de marketing digital, obtendo a 

produtividade de um exército inteiro para ações de divulgação 

eficientes e profissionais! 

  



Instalando o PLM 
Para obter informações sobre o software Passe Livre Marketing (PLM), basta acessar o 

endereço www.linkv.com.br/plm. 

O download do  PLM pode ser efetuado pelo seguinte endereço: 

http://www.linkv.com.br/plm/download.htm 

Na página de download há algumas instruções para o caso de haver mensagens de 

segurança do Windows. 

No final da instalação, recomendamos que você marque a opção para criar um ícone 

na área de trabalho. Isso irá facilitar o acesso ao PLM. 

Uma vez que o PLM esteja instalado, localize o ícone de acesso na área de trabalho, ou 

pressione a tecla do Windows e procure pelo software “PLM”. 

 

 

 

Dê um duplo clique no ícone do software Passe Livre Marketing (PLM) e ele será 

aberto. 

  

http://www.linkv.com.br/plm
http://www.linkv.com.br/plm/download.htm


Executando o PLM pela 

primeira vez 
 

Assim que você abrir o PLM, uma tela inicial será exibida contendo uma breve 

apresentação sobre o produto: 

 

Em seguida uma pergunta irá aparecer, solicitando que você entre ou crie uma conta 

de acesso. Basta então clicar na opção “Sim”: 

 

 

Se você ainda não criou sua conta, clique em seguida na opção “Não”, indicando que 

você ainda não criou sua conta de acesso: 

 



 

 

Digite então os dados para criação de sua conta de acesso: 

 

 

OBS: Talvez você tenha estranhado o título da tela de cadastro, que informa sobre a 

criação de sua “Conta universal LinkV”. O LinkV (www.linkv.com.br) é uma nova 

plataforma de distribuição de softwares criada pela empresa LinkWS, sobre a qual o 

PLM foi desenvolvido. Em breve outros produtos serão disponibilizados a partir da 

plataforma LinkV, e isso significa que usando o seu login e senha já criados você 

poderá usar esses outros produtos. 

Após o cadastro, toda vez que você abrir o PLM, ele já irá entrar em sua conta 

automaticamente. 

Recomendamos que você assista ao vídeo de apresentação do PLM para se familiarizar 

um pouco mais com o software antes de começar a usá-lo: 

https://youtu.be/iNZMP5xOCVQ 

 

  

http://www.linkv.com.br/
https://youtu.be/iNZMP5xOCVQ


Principais funções do PLM 
Conforme já foi dito, o PLM é basicamente uma central que lhe dará acesso à diversas 

ferramentas de marketing digital.  A tela inicial do PLM exibe algumas opções: 

 

 

 

  

Página com breve 

apresentação do 

software PLM 

Entre com seu login e senha 

cadastrados para começar a 

usar o PLM 

Seção que dá acesso a todas 

as ferramentas 

disponibilizadas no PLM 

Consulte, renove ou 

adquira aqui a sua licença 

do PLM 

Obtenha suporte a 

partir de vários canais 

que disponibilizamos 



Aplicativos 
A seção de aplicativos permite que você instale e use sem complicação todas as 

ferramentas disponibilizadas no PLM. Uma das vantagens oferecidas é que você não 

precisará ficar se identificando com login e senha em cada uma das ferramentas. 

No momento em que você acessá-las, elas já irão abrir atreladas à sua conta do LinkV, 

lhe dando acesso imediato aos serviços já configurados ou criados previamente em 

cada uma. 

A tela de aplicativos se apresenta da seguinte forma: 

 

No vídeo de demonstração do PLM mostramos detalhadamente como fazer a 

instalação dos softwares. Não há, no entanto, qualquer segredo ou complexidade. 

Basta clicar no botão “Instalar”, e em poucos segundos a ferramenta estará disponível. 

Ao todo são disponibilizadas seis ferramentas de marketing digital. Cada ferramenta 

tem sua própria documentação, vídeos com tutoriais de uso etc. Todas elas foram 

projetadas para serem muito fáceis de usar, e havendo qualquer dúvida, basta acessar 

nossos canais de suporte. 

A seguir vamos falar sobre cada uma delas 

  



Mandou 
O Mandou é um software de aparência simples, mas que integra diversas funções para 

facilitar ao máximo a atividade de enviar e-mails para grandes quantidades de 

destinatários. 

 

 

Ele permite que você cadastre ilimitadas contas de envio, e gerencia automaticamente 

as pausas horárias e diárias, de acordo com as restrições de cada conta de e-mail. Por 

exemplo: a maioria do provedores de hospedagem limita o envio de e-mails em 100 e-

mails por hora, no máximo. No Mandou, facilmente você define essa limitação. Ao 

enviar uma mensagem para 2.000 destinatários, exemplificando, ele irá pausar 

automaticamente o envio a cada bloco de 100 e-mails, aguardando o próximo ciclo 

horário para então continuar o processamento das mensagens. Isso traz uma grande 

comodidade. 

Além disso, o Mandou integra diversas funções úteis, sem que seja necessário 

qualquer conhecimento técnico por parte do usuário, tais como: estatísticas de leitura 

e cliques, descadastramento automático, editor HTML completo com suporte à 

imagens e todo tipo de formatação de texto, dentre outros. 

Há diversos materiais de ajuda para lhe auxiliar a aproveitar ao máximo o software 

Mandou. Alguns deles: 

Página principal do Mandou: 

www.mandou.com.br 

Página de ajuda oficial do Mandou: 

http://www.mandou.com.br/help/ 

Perguntas frequentes: 

http://www.mandou.com.br/help/help-faq.htm 

OBS: As informações sobre aquisição se referem à compra isolada do Mandou. No caso 

http://www.mandou.com.br/
http://www.mandou.com.br/help/
http://www.mandou.com.br/help/help-faq.htm


de você usar o Mandou pelo PLM, ignore esses dados já que você tem acesso ao 

Mandou diretamente pelo PLM. 

Vídeos com tutoriais de uso do Mandou: 

https://youtu.be/wN7_BVVYA7A 

Além desses canais, havendo qualquer dúvida, nosso suporte está à disposição. 

LinkV Zap 
Muitas empresas utilizam o Whatsapp para efetuar atendimento e atividades de 

marketing junto aos seus clientes. O LinkV Zap facilita essa atividade, agregando 

funcionalidades e utilitários para você atender melhor os seus clientes  

Para iniciar o LinkV Zap, clique no botão “Abrir”, conforme ilustrado a seguir: 

 

O LinkV Zap permite que você envie mensagens personalizadas (com o nome do 

contato, por exemplo). Ele permite que você carregue uma lista de números, mesmo 

se esses números não estiverem salvos nos contatos de seu telefone, e a partir daí 

você pode mandar uma mensagem para eles com um único clique. O LinkV Zap 

também permite que você abra várias janelas do Whatsapp com números diferentes 

em um único computador, e conta com utilitários para facilitar e organizar sua base de 

contatos telefônicos. 

  

https://youtu.be/wN7_BVVYA7A


Validador 
Elimine números de celular e fixo inválidos de sua base de contatos telefônicos. 

Identifique a operadora, estado e cidade de todos os números. Importe, salve, 

gerencie, exporte, classifique e organize seus dados de forma profissional. O Validador 

é uma ferramenta essencial para você que realiza qualquer atividade de comunicação 

usando os números de telefone de seus contatos, sejam ligações diretas, SMS ou envio 

de mensagens via Whatsapp. 

 

 

  



Minerador 
Com o Minerador você consegue extrair e-mails e telefones de praticamente qualquer 

página web, incluindo redes sociais. Além do Minerador, oferecemos um outro 

extrator de e-mails no PLM que se chama EmailBusca. O EmailBusca é mais fácil de 

usar, mas o Minerador, sem dúvidas é mais poderoso e flexível. 

 

Para usá-lo de forma eficiente, no entanto, recomendamos fortemente que você 

assista aos vídeos disponibilizados na seguinte playlist: 

https://youtu.be/KU949IyaENs 

São vídeos curtos, e após assisti-los você saberá como aproveitar ao máximo o que o 

Minerador tem a lhe oferecer. 

Você pode obter algumas informações sobre o Minerador também pelo endereço: 

http://minerador.linkws.com 

OBS: Reforçando que você não deve baixar ou comprar o Minerador ou os outros 

produtos a partir de suas páginas, caso queira usá-los a partir do PLM. Se você comprar 

o produto diretamente pela página, estará comprando apenas ele. Para ter acesso a 

todas as ferramentas, você deve efetuar a contratação a partir do PLM, pelo botão 

“Licença”. 

  

https://youtu.be/KU949IyaENs
http://minerador.linkws.com/


Xtractor PRO 
Ao longo do tempo, recebemos e enviamos milhares de mensagens por meio de 

nossas contas de e-mail. Você já parou para pensar que há uma enorme quantidade de 

contatos valiosos nessas mensagens? E-mails de pessoas que você pode efetuar 

diversas ações de marketing para convertê-las em cliente? 

 

O Xtractor Pro serve para isso: importar facilmente essa imensa quantidade de 

contatos que estão arquivados em suas mensagens de e-mail. Ele é compatível tanto 

com contas de e-mail de domínios próprios (ex: www.seusite.com.br), mas também 

com a maioria dos principais serviços de e-mail gratuitos (Gmail, Hotmail, Yahoo etc.). 

 

 

http://www.seusite.com.br/


Com poucos cliques, o Xtractor PRO faz uma varredura em todas as suas mensagens 

arquivadas, obtendo os e-mals contidos nelas, permitindo que você os use como lhe 

for conveniente após o fim do processamento. 

 

Spamsafe 
Livre todas as suas contas de e-mail de mensagens maliciosas, tentativas de golpe, 

correntes, vírus, SPAM estrangeiro e todo tipo de mensagem indesejada. O Spamsafe 

monitora, classifica e remove de sua caixa de entrada todo o SPAM, deixando apenas 

os e-mails importantes. Com isso você ganha várias horas de produtividade toda 

semana.  

O Spamsafe é robusto o suficiente para monitorar e eliminar SPAM de todas as contas 

de e-mails, suas ou de sua empresa. É uma ferramenta essencial para alavancar sua 

produtividade e manter seu foco em atender adequadamente seus clientes, de forma 

efetiva. 

 

  



Central de suporte do PLM 
O software PLM tem uma seção inteiramente dedicada para lhe dar acesso prático aos 

vários canais de atendimento que dispomos. Tudo para que você tire suas dúvidas 

rapidamente.  

 

No canto inferior esquerdo da tela do PLM você verá um botão de “Suporte”. Basta 

clicar nele e escolher o canal pelo qual você quer ser atendido para tiver quaisquer 

dúvidas sobre o PLM e as ferramentas oferecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Central de suporte, 

com vários canais de 

atendimento à sua 

disposição 

Central de perguntas e respostas 

para tirar as principais dúvidas 

sobre o PLM 



Aquisição da licença do PLM 
O PLM é fornecido a partir de uma assinatura periódica, que pode ser de 90, 180 ou 

360 dias. Quanto maior o período contratado, melhor o custo-benefício. 

Para contratar o PLM, clique no botão “Licença”: 

 

A tela de acesso será aberta, e a partir dela você pode escolher o período que deseja 

contratar o PLM: 

Após selecionar o período desejado, clique no botão “Prosseguir”, e você será 

levado(a) para a página de compra da LinkWS, conforme ilustrado a seguir: 

 

 

Você verá então os dados sobre a licença a ser contratada (1). Você pode então se 

cadastrar no sistema de pagamento da LinkWS para facilitar compras futuras (3), ou 

simplesmente informar seu e-mail e preencher o formulário de compra (2). 

Na página seguinte, preencha os seus dados para a emissão da nota fiscal: 

1 2 

3 



 

Escolha então a forma de pagamento desejada. Dispomos de inúmeros meios de 

pagamento, desde opções de depósito / transferência bancária, até os mais populares 

serviços de pagamento, tais como Pag Seguro, Mercado Pago e PayPal. Escolha o mais 

conveniente para você e clique no botão “Avançar”. 

 

 



Verifique os dados preenchidos e em seguida clique no botão “Confirmar dados” para 

efetuar o pedido: 

 

  



Ao confirmar, uma página semelhante à seguinte será exibida: 

 

Nesse momento, um e-mail será enviado para você com os dados de seu pedido. Antes 

de prosseguir, anote ou salve o código da compra (2). Usando esse código da compra, 

você poderá consultar o status do pedido e obter suporte para tirar qualquer dúvida 

ou resolver qualquer problema relacionado com sua compra, pelo endereço: 

http://pagamento.linkws.com.br 

Se você escolheu pagar por um serviço como o PayPal, MercadoPago ou Pag Seguro, 

clique então no botão de pagamento (1) para finalizar a sua compra. Se sua opção tiver 

sido depósito ou transferência bancária, os dados bancários da LinkWS lhe serão 

mostrados para que você realize a transação. 

IMPORTANTE: Se você pagar usando PayPal, Pag Seguro ou Mercado Pago, não é 

necessário nos enviar comprovante. Caso a opção tenha sido depósito ou transferência 

bancária, você deve nos enviar o comprovante pelo seguinte endereço para então 

ativarmos a sua licença: 

http://pagamento.linkws.com.br/confirmar-pgto1.jsp 

Desistência e cancelamento 

Não há qualquer obrigatoriedade nem haverá qualquer cobrança caso você efetue o 

pedido e desista da compra. Nesse caso, basta não efetuar o pagamento e o pedido 

será cancelado automaticamente. 

1 

2 

http://pagamento.linkws.com.br/
http://pagamento.linkws.com.br/confirmar-pgto1.jsp

