
Planos de 
CONSULTORIA

PONTUAL OU CONTÍNUA



Consultoria para Loja Virtual?
O QUE É?

A Consultoria em qualquer área é uma atividade profissional exercida por um especialista que 
busca diagnosticar e apresentar soluções, ou seja, dar um parecer.
O sucesso da consultoria depende da confiança e comprometimento entre as partes 
(contratante e contratado), que devem compartilhar as informações de forma transparente.
O resultado almejado será obtido pela transferência de conhecimento do consultor para a 
equipe que irá desenvolver o projeto, que deverá otimizar e aperfeiçoar os procedimentos e a 
metodologia da empresa.
Sugestão importante: a consultoria deve ser prestada por um profissional especializado que 
não esteja inserido diretamente na empresa. Ele deve ter visão e posicionamento neutros, sem 
se envolver em questões internas.
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Nossas Vantagens

✓ SISTEMA DE GESTÃO DE TAREFAS (+ produtividade e transparência)

✓ GERENTE DE PROJETOS (colaborar dedicado no atendimento do seu projeto)

✓ RELATÓRIOS PERSONALIZADOS (as principais métricas enviadas via e-mail)

✓ SEM MULTA OU FIDELIDADE (contratos sem qualquer trava, fique pelos resultados)

✓ REUNIÕES ONLINE (acompanhe nossas estratégias com seu gerente de projeto)
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CONSULTORIA PONTUAL

Ideal para quem está começando e precisa de ações estratégicas e 
um guia do que fazer durante todo o projeto do E-Commerce.
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“
Ao iniciar a operação em um e-commerce, muitas dúvidas podem surgir. Como aumentar as minhas
vendas? Como divulgar a minha loja virtual? Como atrair novos clientes? Como otimizar a logística?

Nesse momento, contar com o apoio de um profissional pode fazer muita diferença, evitando erros e
encurtando caminhos. Um consultor especializado em e-commerce pode esclarecer essas e outras
dúvidas, além de estar preparado para orientar e definir as melhores estratégias de acordo com a
realidade do negócio.

Antes de realizar qualquer ação, geralmente é realizada uma investigação sobre a situação e problemas
da loja virtual. O consultor analisa o tamanho do negócio, produtos comercializados, público-alvo,
objetivos e dificuldades.

Após essa etapa, será definida a persona do negócio. Um empreendimento pode, por exemplo, ter mais de
uma persona, sem que isso prejudique os objetivos finais.
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CONSULTORIA PONTUAL

✓ Realizamos uma Reunião Online de 1 Hora para entendimento do projeto;

✓ Elaboramos um Relatório Completo para ser o Guia de Implantação e o
Manual de Marketing da sua Loja;

✓ Realizamos a apresentação do Relatório em uma Reunião Online.
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CONSULTORIA PONTUAL

7

O que apresentamos?

-> Análise de cenário;

-> Entendimento da concorrência;

-> Estudo dos produtos;

-> Definição de estratégias de vendas;

-> Análise de navegabilidade;

-> Criação de cronograma;

-> Criação de campanhas de Google Ads;

-> Criação de campanhas de Facebook Ads;

-> Ferramentas indicadas para implantação;

-> Como cadastrar os produtos e categorias;

-> Verificação de melhorias no E-commerce;

-> Manual do SEO ideal para loja;

-> Acompanhamento de 60 dias.
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CONSULTORIA FULL SERVICE

Conte com nossa equipe de performance para te ajudar em todo 
Full Service Commerce

(Gerenciando as principais operações do seu E-Commerce)
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CONSULTORIA FULL SERVICE

Além de todas as tarefas que geramos na Consultoria Pontual, a 
Consultoria FULL SERVICE contempla sequência de todo o 
trabalho em reuniões realizadas continuamente.
O resultado é progressivo, assim que implantado as tarefas iniciais
serão definidas as tarefas para melhor evolução do seu

E-Commerce, e o melhor, nossa equipe executará as principais
tarefas.
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O QUE FAZEMOS NA CONSULTORIA FULL SERVICE?

✓ Cadastro de produtos e categorias (até
100 itens por mês);

✓ SEO contínuo;

✓ Criação gestão e otimização de 
campanhas (Google Ads e Facebook);

✓ Gestão das redes sociais (3 Postagens 
por semana);

✓ Configurações gerais da loja virtual;
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✓ Otimização logística;

✓ Busca de melhorias com ferramentas e 
estratégias de aumento de conversão;

✓ Reuniões quinzenais;

✓ Mapa estratégico de crescimento;

✓ Análise de dados com dashboard 
personalizado.



COMO FUNCIONA PARA COMEÇAR?

CONFIRME
O PLANO 

QUE 
DESEJA 

MANDAMOS 
UM 

FORMULÁRIO
DE CADASTRO 

PARA 
ELABORAR O 
CONTRATO

MARCAMOS 
UMA 

CONFERÊNCIA 
PARA OBTER 

OS ACESSOS E 
COMEÇAR O 
TRABALHO

11



CRIAMOS A SUA ESTRATÉGIA

Nosso primeiro trabalho é criar a 
estratégia e passar para a equipe de 

performance iniciar os trabalhos.

E DEPOIS? Consultoria Contínua

DIA A DIA

Começamos pelo cronograma de Tarefas
Planejadas, que será compartilhada com 

você.

Definimos os dias e horários das reuniões
para otimizar nosso trabalho e damos o 

Start no projeto.

12



COMO VOCÊ ACOMPANHA? Consultoria Contínua

REUNIÃO ONLINE

Nas reuniões online, iremos 
passar o andamento das 
campanhas e explicar as 

estratégias.

RELATÓRIOS MENSAIS

Enviaremos um relatório
detalhado com as principais
métricas para acompanhar a 

evolução do trabalho.
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CONHEÇA OS VALORES
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VALORES DOS PLANOS

CONSULTORIA 
FULL SERVICE

R$ 2.500,00
MÊS (período de 6 

meses)

CONSULTORIA 
PONTUAL

R$ 2.950,00 
Em até 3X no Boleto 

Bancário
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OBRIGADO

Dúvidas?

Basta enviar um e-mail que retornaremos :D

contato@vrumdigital.com.br
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