


O s sites desenvolvidos pela Escritorio-
movel, são pensados para ser uma 
ferramenta que pode levar o seu ne-

gócio a um novo patamar, se usado de forma 
adequada.

Mais do que um site, sua empresa precisa de 
uma plataforma que gere negócios. Um site 
com um serviço de SEO bem desenvolvido 
pode trazer resultados surpreendentes, sen-
do fundamental para a operação do comer-
cial e da equipe de vendas.

A Escritoriomovel 
desenvolve sites onde a 
Criatividade, a Interação 

e a Tecnologia são usadas 
para que seu público seja 

alcançado e que você esteja 
bem-posicionado nas 

primeiras páginas de busca, 
tais como Google, Bing, 

Yahoo Search, 
entre outros.

Outro item que levamos muito a sério são 
as técnicas de Privacy by Design e Privacy by 
Default, pois além de estarmos entregando 
um site que atenda a legislação, estamos for-
necendo uma plataforma de navegação se-
gura para que nosso cliente e os visitantes de 
seus sites, tenham a tranquilidade que existe 

uma empresa preocupada em manter a sua 
segurança e performance.

A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, vi-
gente no Brasil desde setembro de 2020, dis-
põe sobre o tratamento de dados pessoais, 
em meio físico e em meios digitais, por pes-
soa natural ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. Ou seja, a LGPD, como 
norma de proteção de dados pessoais, tem 
por objetivo a proteção do indivíduo (titular 
das informações), e sendo o site uma ferra-
menta de comunicação digital, se faz neces-
sário, tomar algumas medidas de seguran-
ça, para tornar a navegação segura e estar 
cumprindo essa lei que se tornou um direito 
fundamental das pessoas físicas, que são ti-
tulares dos dados.

Para atender a questão da Privacidade, que 
é o direito à reserva de informações pessoais 
e da própria vida pessoal, fazemos uso das 
opções tecnológicas e ferramentas a seguir.

Não desenvolvemos  
apenas sites! 
Desenvolvemos plataformas 
que levam seu negócio a um 
novo patamar.



É de responsabilidade do cliente a entrega das Políticas, e 
indicação do DPO para disponibilização dos recursos abaixo:

	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ATENDIMENTO A LGPD
  Política de Privacidade
  Política de Cookies
	ANÁLISE DE PONTOS DE COLETA DE DADOS, FORMULÁRIOS 
	  Ter o cuidado de solicitar ao usuário somente os dados mínimos, 
  evitando a coleta excessiva e sem finalidade
	ANÁLISE DOS COOKIES, DEIXANDO NO SITE SOMENTE AS QUE TEM REAL 

NECESSIDADE DE USO 
	 	 Registro de Consentimento de Cookies (veja abaixo o que são Cookies)
	COOKIE BANNER 
	 	 Privacy by Default 
	  Privacy by Design 
	DSAR / FALE COM O DPO 
	  A lei cita em seu Art. 41 que o Controlador (empresa que coleta os dados) 
  deverá indicar um DPO - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais.

    O QUE SÃO COOKIES? 

Cookies são pequenos arquivos de texto co-
locados no seu computador por sites que 
você visita. São amplamente utilizados para 
fazer os sites funcionarem, ou funcionarem 
de forma mais eficiente, bem como para for-
necer informações aos proprietários do site.

 COMO E POR QUE USAMOS 
 COOKIES? 
Usamos Cookies para melhorar o uso e a fun-
cionalidade do seu site e entender melhor 
como os visitantes usam os nossos websites 
que visitam, bem como as ferramentas e ser-
viços ali oferecidos. Os Cookies nos ajudam a 
adaptar os nossos websites às suas necessi-
dades de navegação, facilitar cada vez mais 
o seu uso, receber feedback da satisfação 
do consumidor e nos comunicarmos com 

você desde que permitido, por isso pedir o 
seu Consentimento é uma das obrigações da 
LGPD.

Existem 3 categorias de cookies que um site 
pode ter que são: Necessários, Analíticos e 
os de  Propaganda. Você sabe quais cookies 
o seu site tem?

Já a Segurança da Informação (SI) está dire-
tamente relacionada com proteção de um 
conjunto de informações, no sentido de pre-
servar o valor que possuem para um indiví-
duo ou uma organização. 

E suas propriedades básicas de segurança da 
informação são: Confidencialidade, Integri-
dade, Disponibilidade e legalidade.

Para garantir as propriedades básicas, seu 
site conta com um Certificado SSL, personali-
zação do acesso ao Admin, e Plug-ins adicio-
nais que estão sempre monitorando a segu-
rança, veja alguns deles.



1. CERTIFICADO SSL / HTTPS

Se de um lado, as pessoas estão cada vez 
mais dispostas a pesquisar bens e serviços 
online. De outro, todos querem garantir que 
suas informações — como os dados pes-
soais e o número do cartão de crédito — não 
caiam nas mãos de indivíduos ou instituições 
mal-intencionadas.

Mesmo em sites puramente informativos, 
quem navega está constantemente exposto 
ao incluir dados em newsletters, preencher 
formulários de dados para solicitar serviços, 
entre outros tipos de trocas de informações.

É aí que entram as certificações online, como 
o HTTPS, que tem a função de tornar seu site 
mais seguro, além de contribuir com o pró-
prio desempenho do website.

O HTTPS usa criptografia, protegendo a con-
fidencialidade e a integridade dos dados en-
tre o computador do usuário (visitante) e o 
site.

Em outras palavras, isso significa que somen-
te essas duas pontas estão se comunicando 
e conseguem decodificar o que está sendo 
transmitido. Isso diminui muito as chances 
de um invasor interceptar os dados envia-
dos.

COMO SABER SE UM SITE USA HTTPS?
Além do “https://” na barra de navegação, 
os sites com HTTPS costumam apresentar 
um cadeado ao lado do endereço, confira 
abaixo:

 2.  ACESSO PADRÃO ADMIN

Como padrão, a maioria dos sites utiliza 
os endereços /wp-admin e /wp-login.php 
como padrão para acesso a área de adminis-
tração, e isso torna a área de administração 
do site mais vulnerável, pois facilita os ata-
ques a área de administração, por usar esse 
endereço padrão.

Por isso adotamos como medida de segu-
rança trocar esses dados de acesso que vem 
por padrão ao invés de usarmos o /admin, 
usarmos /personalizado, dificultando a des-
coberta e acesso por parte dos criminosos.

O uso de senha seguras também é uma prá-
tica e recomendação, sempre orientando o 
usuário a fugir das senhas mais usadas, tais 
como: 1234. 

Assim você estará dando trabalho aos crimi-
nosos e com certeza eles partirão para um 
alvo mais fácil que não está tão bem asses-
sorado como você.

Além dos itens apontados acima, fazemos 
atualização dos plug-ins e temas para que 
seu site fique sempre funcionando. Assim 
como seu carro, precisa trocar o óleo, seu 
site também precisa de manutenção, pois se 
deixar ele esquecido, quando for pedir para 
alguém corrigir algo, vai acabar escutando a 
frase. “É melhor fazer um novo, pois esse 
está muito desatualizado!” 



Mapa de Calor

Ferramentas que gravam a movimentação 
do mouse nos sites e geram relatórios que 
fornecem indicadores qualitativos das inte-
rações do público com uma página ou con-
junto de páginas. Também conhecidas como 
click tracking, elas podem gerar insights de 
usabilidade que estão fora do escopo de ou-
tras ferramentas do tipo.

Se você ainda não conhece o Google Meu 
Negócio, pode estar perdendo uma grande 
oportunidade para divulgar a sua empresa, 
de forma GRATUITA, nas páginas de respos-
tas do Google e também nas pesquisas feitas 
através do Google Maps.

   FERRAMENTAS DE 
   INTELIGÊNCIA DIGITAL
Agora que a questão da segurança está atendida, é hora que falarmos das Ferramentas de Inte-
ligência Digital que fazem o seu site um aliado no setor de vendas, pois com elas você monitora 
como os visitantes do seu site se comportam, quais conteúdos são mais visitados, e a partir 
dessas informações consegue gerar conteúdo com mais relevância para os seu público-alvo.

Ao aplicar Web Analytics é possível ter análi-
ses preditivas que vão nortear todas as ações 
de marketing. Entre as muitas vantagens po-
demos citar:

	 Monitorar o acesso ao site e comporta-
mento dos clientes;

	 Identificar o número de visitas e con-
versões

	 Mapear dados a partir das tendencias

	 Identificar rapidamente problemas em 
seu site

	 Analisar de forma completa a jornada 
do usuário

 

Uma ferramenta do Google para o Geren-
ciador de Tags. Estas tags tem a função de 
acompanhar a atividade das pessoas que vi-
sitam o site ou em páginas específicas dentro 
dele e podem ser o código de rastreamento 
de visitas do Analytics, de conversão do Goo-
gle Ads e tags de remarketing.

Também muito usado para alertar sobre a 
forma correta de fazer SEO no seu site, fa-
zendo com que seu conteúdo, fique bem-po-
sicionado e o Google entenda que seu site é 
relevante e possa assim indicar ele mais ve-
zes nas pesquisas.



VOCÊ SABE O QUE É SEO E PARA QUE SERVE? 

Sobre os textos é preciso usar sentenças 
curta, com palavras de fácil compreensão, 
quando usar recursos de Copiar (CTRL + C) e 
(CTRL + V) é preciso verificar senão está sen-
do carregado links externos de textos e ima-
gens que não serão encontrados e que vão 
baixar a avaliação do seu artigo, pelo fato de 
ele conter informações inválidas.

Muito se fala sobre o assunto, mas poucas 
pessoas realmente entendem do que se 
trata. Quando estas práticas são realizadas 
de forma correta, o site pode aumentar ain-
da mais o seu reconhecimento dentro de seu 
nicho de atuação e, consequentemente, au-
mentando também a sua relevância dentre 
as pesquisas no Google.

Esse trabalho é feito, quando os títulos são 
escritos de forma adequada, levando em 
consideração as palavras-chaves e o tama-
nho do título.

Além disso, é preciso saber quais 
as palavras-chaves que devem 
ser inseridas no artigo, inserir 
frases-chave, saber o conceito de 
meta-descrição e como aplicá-lo.



      PLANOS 
         DE MANUTENÇÃO
O site ainda é a maior referência das marcas. Mesmo que as pessoas passem 99% do tempo 
nas redes sociais, quando querem pesquisar algo, buscam no Google. No final é no site da sua 
empresa que ela irá tomar a decisão final. É nele que o consumidor conhece seu passado (his-
tória, conquistas e posicionamento), o que você oferece hoje (presente) e aponta o futuro, de 
forma personalizada e exclusiva.

Por isso que ter Planos de Manutenção é tão importante, para que ele funcione de forma cor-
reta, esteja atualizado, e que tenha um profissional com os conhecimentos específicos para te 
auxiliar nas diversas demandas que irão surgir ao longo do caminho.

CONHEÇA OS PLANOS DE MANUTENÇÃO QUE A 
ESCRITORIOMOVEL DESENVOLVEU PARA LHE AJUDAR NESSA JORNADA.

PLANO GOLD

Indicado para quem quer melhorar o Desempenho do Site e se 
destacar nas Pesquisas do Google, buscando as primeiras posições 
quando assuntos relacionados a sua área forem pesquisados.

BENEFÍCIOS:

	
	 Hospedagem para Site e E-mails (até 10 caixas postais);
		 Backup semanal do site;
		 3h mensais para Otimização de conteúdo, aplicando técnicas SEO e ensi-

nado o cliente como inserir notícias de forma que sejam relevantes e bem-
conceituadas pelo Google;

		 A cada 3 meses, atualização de Temas e Plug-ins usados no desenvolvimen-
to do site;

	 Instalação do plug-in Yoast SEO para WordPress (melhora o desempenho e 
posicionamento do site e te ajuda a criar artigos mais profissionais);

		 Bônus: A cada 3 meses o cliente escolhe uma das Ferramentas Digitais ou 
de Segurança apresentadas nesse material.

R$ 419,90 (mensal)
COM CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 3 MESES



PLANO SILVER

Indicado para quem não tem tempo para Inserir Notícias 
e tem necessidade de fazer pequenos ajustes no site.

BENEFÍCIOS:

			Hospedagem para Site e E-mails (até 10 caixas postais);

			Backup semanal do site;

			4h mensais para alterações de conteúdo (textos e fotos), e/ou inserção de 
Notícias, desde que as mesmas não alterem a estrutura atual, tais como 
novas páginas;

		A cada 3 meses, atualização de Temas e Plug-ins usados no desenvolvimento 
do site;

			Bônus: A cada 3 meses o cliente escolhe uma das Ferramentas Digitais ou 
de Segurança apresentadas nesse material para instalação em seu site. 

R$ 309,90 (mensal)
COM CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 6 MESES

PLANO BRONZE

Indicado para quem precisa Hospedar seu Site 
e E-mails com qualidade e alta disponibilidade.

BENEFÍCIOS:

			Hospedagem para Site e E-mails (até 10 caixas postais);

			Backup semanal do site.

R$ 49,90 (mensal)
COM CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES



Nos valorizamos quem sempre 
está ao nosso lado, VOCÊ! 

Por isso, criamos descontos progressivos, 
veja abaixo, como você pode ser beneficiado:

na contratação dos serviços expostos 
nesse manual, quando você compartilha 
esse material com outras pessoas 
que não conhecem nossos serviços e 
venham a nos contratar;

na contratação dos serviços expostos 
nesse manual, se você já é cliente da 
Escritoriomovel;

* descontos serão concedidos nos próximos 12 meses,  posterior a data de contratação.



A Escritoriomovel está sempre em busca de soluções para atender as ne-
cessidades dos seus clientes, por isso prestar os melhores serviços é o nosso 
desafio diário e para atingir essa meta estamos sempre nos atualizando, para 
levar a você mais segurança, confiabialidade e qualidade nos serviços presta-
dos.

Conte sempre conosco para levar o seu negócio a um novo patamar de trans-
formação digital, alcançando novos mercados e se destacando da grande 
massa que está acostumada a brigar por preço. 

O atendimento é o nosso diferencial e um dos valores que prezamos são as 
pessoas, por isso o conceito one to one é aplicado no nosso dia a dia, cada 
cliente é único e merece toda a atenção que for necessária.

Erica Grellert

CEO da Escritoriomovel
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