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1. ACESSANDO O SITE

• Site para acesso: 
portal.luzdistribuidora.com.br

• Clique na opção 
“Log in” para fazer 
acesso:



1. ACESSANDO O PORTAL
• Vá na opção “Já sou cliente” e 

insira seu CNPJ e Senha
• Após por seus dados, clique em 

“Entrar”.
• Caso ainda não tenha senha de 

acesso vá na opção “Ainda não 
tem senha de acesso?
(clique aqui)”

• E preencha com seu CNPJ e 
receberá uma senha temporária 
em seu e-mail cadastrado junto 
a distribuidora. (entre em 
contato para descobrir ou 
atualizar seu e-mail de cadastro)

• Chat online 
• Whats App: 47 9 8862-2773
• Telefone fixo: 47 3397-0879
• Email: comercial@luzdistribuidora.com.br

https://portal.luzdistribuidora.com.br/login?back=my-account
https://api.whatsapp.com/send?phone=554788622773
tel:0154733970879
mailto:comercial@luzdistribuidora.com.br?subject=Email%20para%20senha%20do%20portal%20de%20compras


2.DASHBOARD DO CLIENTE

• HOME: 
• Veja a variação de 

mix de produtos 
por categoria que 
você comprou 
conosco nos 
últimos meses. 



2.DASHBOARD DO CLIENTE

DADOS CADASTRAIS:
• MEUS DADOS: Veja os dados 

que tem cadastrado na 
empresa. (sendo possível 
alterar o e-mail cadastrado 
para recebimento de 
atualizações)

• MEUS ENDEREÇOS: Veja o 
endereço de entrega.



2.DASHBOARD DO CLIENTE
MEUS FAVORITOS:
Produtos que goste ou 
compre com frequência 
agora pode adicionar
aos seus favoritos, e 
acessar mais 
rapidamente os itens. 



2.DASHBOARD DO CLIENTE
TÍTULOS:
Estes são seus títulos 
dos últimos 3 meses



2.DASHBOARD DO CLIENTE
MEUS PEDIDOS:
Pedidos realizados nos últimos 3 meses, clique em “detalhes do
pedido” e veja os produtos contidos no pedido.



3. PESQUISAS POR PRODUTOS 
• CAMPO DE PESQUISA: 
• As pesquisas pelos produtos 

podem ser feitas por;

• Código Interno da Luz;

• Código de Barras;

• Nome;

• Descrição ;

• Fabricante. 

• Caso deseje, pode selecionar 
somente uma das opções para 
realizar a busca, afunilando 
mais a pesquisa.



3. PESQUISAS POR PRODUTOS 
• CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS:
• As categorias são uma 

forma de fazer a pesquisa 
por um produto.

• Assim que passar o mouse 
em cima delas, aparecerá as 
subcategorias, onde poderá 
clicar na subcategoria 
desejada e visualizar os 
produtos da categoria 
selecionada.



4. INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS
• Ao pesquisar um produto, você consegue 

ordenar por: mais barato, mais caro, de A a
Z ou de Z a A. Há duas opções de 
visualização, como “grade” ou como “lista”.
Você também consegue selecionar a 
quantidade de itens por página, 12, 24 ou 
60. 

• Em cada produto contém as seguintes 
informações: 

Valor Negrito: valor do produto

Quantidade: insira a quantidade que deseja 
do produto; 

Estrela: adicione o produto aos seus 
favoritos; 

Carrinho: clique e adicione o produto ao seu 
carrinho. 

• Clicando no produto, você consegue ver 
as informações adicionais, como o código 
de barras, detalhes da imagem, descrição 
do produto e produtos que estão na 
mesma categoria do produto selecionado



5. PROMOÇÕES FLEXÍVEIS
• Para acessar as 

promoções basta 
ir na categoria 
“promoções”, no 
menu de 
categorias.



5. PROMOÇÕES FLEXÍVEIS
• Aqui você tem 

liberdade para montar a 
promoção da maneira 
que melhor se adequa 
ao seu negócio. Escolha 
a quantidade e/ou os 
produtos que você 
deseja e adicione ao seu 
pedido. Cada promoção 
contém uma regra 
diferente!



6. CARRINHO DE COMPRA
• Acesse o carrinho para ver os 

produtos que adicionou ao seu 
pedido.

• Nessa opção, você consegue 
alterar a quantidade ou excluir 
produtos.

• Para continuar seu pedido, e 
adicionar mais produtos, 
bastante clicar em “Escolher 
mais produtos”, que voltará para 
a página anterior. Ou ao clicar na 
logo da Luz voltará a página 
inicial/home e você pode 
continuar adicionando mais 
produtos em seu pedido.



7. FINALIZAÇÃO DO PEDIDO
• Após ter escolhido os 

produtos e adicionado ao 
seu carrinho, clique em 
“Carrinho” no canto 
superior direito, para fazer a 
finalização da compra. 
Lembrando que o pedido 
mínimo é de R$ 200,00

• Tudo certo com os itens 
selecionados? Então agora 
pode clicar em “FECHAR 
PEDIDO” confira seus 
dados cadastrais e 
endereço e então depois 
“IR PARA O PAGAMENTO”. 



7. FINALIZAÇÃO DO PEDIDO
• Em “PAGAMENTOS”, clique em 

“A FATURAR” que aparecerá as 
formas e condições de 
pagamentos.

• Nesta etapa, habilitará as 
condições de pagamento de 
acordo com o mínimo do 
pedido.

• Feito a escolha da condição de 
pagamento basta clicar em 
“CONFIRMAR PAGAMENTO E 
FINALIZAR”.

• Você poderá acompanhar seu 
pedido na opção “MEUS 
PEDIDOS” localizado no 
“MINHA CONTA” no canto 
superior direito.



8. SUPORTE
• Qualquer dúvida que tiver sobre o Portal de 

Compras, você pode nos contatar pelos 
canais suporte, de segunda a sexta-feira das 
09h às 17h:

• CHAT: Basta clicar em “Atendimento Luz 
Distribuidora” e nos enviar a mensagem.

• WHATSAPP: Basta clicar no ícone do 
“Whatsapp” e nos enviar a mensagem. 
Abrirá página para abrir o Whatsapp Web 
se estiver no computador, ou o aplicativo se 
estiver no celular. Número suporte:             
(47) 9 8862-2773.

• TELEFONE: Basta ligar para (47) 3397-0879.

• E-mail: Basta enviar para 
comercial@luzdistribuidora.com.br
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