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A etapa 1 só poderá ser iniciada após a confirmação do pagamento 1ª parcela.  
Obs.: As datas e prazos acima são estimativas em dias úteis e podem sofrer variações de acordo com o tamanho e complexidade de cada 
projeto. *Etapa realizada somente se for contratada. 

Preencha o briefing de 
forma correta e com muita 
atenção. Coloque o máximo 
de informações, bem como 
a escolha e quantidade de 

regiões e serviços que atua. 
A Falta de informações pode 
impactar negativamente nos 

resultados do projeto. 

As páginas são desenvolvidas 
em um layout padrão e são 

entregues num formato 
similar às cores da 

identidade visual do seu site 
atual e em formato 

conforme padrões de 
posicionamento dos 

buscadores. 

 Nossa equipe dará o 
direcionamento a respeito 

da forma correta de seleção 
dos locais de atuação. 

As alterações solicitadas 
passarão por análise da 

equipe técnica para garantir 
que os resultados não sejam 

afetados negativamente. 
Nossa equipe dará o 

direcionamento a respeito 

da forma correta. 

Os conteúdos de textos e 
imagens serão aprovados 

pelo cliente, e devido a isso, 
escolha com muita atenção 
tudo que será produzido. As 

redes sociais terão uma 
quantidade de 12 

publicações mensais na 
contratação deste serviço. 

FLUXO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

1º ETAPA: Será encaminhado o formulário de briefing para o preenchimento e vamos agendar uma CALL DE KICKOFF para definir os 
objetivos do projeto e o cronograma dos atendimentos. Essa é uma das etapas mais importantes. Nessa Call iremos alinhar todas as 
etapas do projeto e para isso o preenchimento do Briefing é fundamental. 

2º ETAPA: Nesta etapa será criado a identidade visual de todo projeto. Bem como logos, cores e todo Layout que seguirá durante 
toda criação do projeto e início das criações e publicações nas redes sociais. 

3º ETAPA: O cliente vai receber o estudo de palavras chaves, escolhidas pela nossa área técnica e com base no que o cliente 
preencheu no Briefing de serviços e regiões atendidas, e dará início as reuniões e treinamentos de consultoria. 

4º ETAPA: Após aprovação das etapas anteriores, o cliente deve encaminhar os textos e imagens. O desenvolvimento dos textos 
pode ser feito pelo cliente ou por uma empresa especialista em conteúdo web, caso deseje contratar.  

5º ETAPA: Após o recebimento, validação e aprovação de todo o conteúdo (bairros, palavras-chave, imagens e textos), é iniciado o 
desenvolvimento das páginas e do site seguindo para finalização na etapa anterior. 

6º ETAPA: Nesta etapa finalizamos a criação de todo projeto. Após a tecnologia ser implementada e as novas páginas e site serem 
publicadas, inicia-se o período de posicionamento e resultados. Os resultados começam a aparecer de 2 a 6 meses após a 
implementação do projeto, podendo variar para mais ou para menos dependendo da concorrência do setor. 

7º ETAPA: Após a conclusão de todas as etapas, a equipe de Customer Sucess fica responsável pelo acompanhamento de todo 
sucesso do projeto, bem como seus resultados, enviando ao cliente relatórios sobre estas ações. 

MANUAL DO PRODUTO CONTRATADO 


