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Quem é Gustavo Pinheiro? 

Sou empreendedor e fascinado em trabalhos e parcerias 

longevas. Ajudar a sua empresa crescer é a minha Missão. 

Atuo na área da Tecnologia da Informação há mais de 16 anos. 

Microempreendedor há 9 anos entregando valores e resultados 

para o mercado local, contribuindo para que os clientes tenham 

suas marcas e presenças digitais, cada vez mais fortes.  

Compromissos: Responsabilidade, ética, comunicação ativa e foco nos resultados. 
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OBJETIVO 

Para a sua empresa e o seu negócio, posso realizar uma série de Prestação de serviços 

de consultoria e manutenção em TI, criação e manutenção de sites, hospedagem, E-

mails, design gráfico, redes sociais, dentre outros serviços através do trabalho remoto 

e/ou locado na sede da sua empresa* 

 

 

8 VANTAGENS PARA VOCÊ E O SEU NEGÓCIO 

1 – Seu negócio passa a ser encontrado nas pesquisas do Google. 

2 – Oportunidade de mostrar com mais detalhes o que você vende 

3 – Ganho de credibilidade e força de mercado por mais presença no digital 

4 – Um site é mais um forte canal de venda 

5 – Exposição da sua Marca, 24 horas por dia 7 dias por semana 

6 – Extensão da sua loja física 

7 – Ferramenta de integração das redes sociais 

8 – Com um novo site, será possível trabalhar em anúncios patrocinados para atrair 

potenciais clientes para a sua empresa. 
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Planos de negócio 

Quadro 1 - Lista de serviços por Plano (      ) (      ) (      ) 

DESCRIÇÃO 
BRONZE 
10 horas 

PRATA 
20 horas 

OURO 
30 horas 

Registro do domínio ‘.com.br’ grátis 
(somente nos primeiros 12 meses)   X 

Planos de Hospedagem e E-mails por ( 1 Domínio ) 

Gratuito no 
Plano de  
6 meses 

 
Plano Básico 

+ SSL 
(certificado) 

Gratuito 
Plano Básico 

+ SSL 
(certificado) 

Gratuito 
Plano SSD + 

SSL 
(certificado) 

Manutenção do site: 
- Criação de site; 
- Manutenção preventiva e corretiva do site; 
- Back-ups semanais do Banco; 
- Monitoramento do site; 
- Atualização de Segurança; 
- Desempenho do site; 
- Prevenção de Atack ao Site. 

X x x 

Gestão do Gsuíte (Google)  x x 

Gestão do Google Analytics x x x 

SEO e Otimização nas buscas do Google;  x x 

1 anúncio patrocinado no Google ADS   x 

Consultoria em serviços de Tecnologia da Informação  x x 

Manutenção em sistemas Web ou Desktop da Empresa  x x 

Gestão do conteúdo do site; 
* Conteúdo repassado pelo Cliente  x x 

Trabalho remoto x x x 

Trabalho in loco no Cliente   
Até 5h 

semanais 

 

* O trabalho na sede do endereço do Cliente estar previsto no plano Ouro. 
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Investimento 

Vamos conversar? Solicite uma proposta agora mesmo! 

 

 

 

Pacotes adicionais  

REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) 

O gerenciamento de mídias mensal inclui: 

- Criação de mídias. 
- Postagem de imagens no feed (nas horas de 
mais alcance). 
- Postagens de stories (em horários 
estratégicos). 
- Resposta breves no Direct. 
- Criação de mídias para postagem em datas 
comemorativas. 
 

- Organização e harmonização do feed. 
- Busca de seguidores alvos para a marca. 
- Criação de legendas para mídias (Social 
Media) 
- Inclusão e atualização dos destaques. Para 
a sua empresa e o seu 
 

 

 

 

 

  

CONSULTE OS PLANOS 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5585999275209&text=Ol%C3%A1, gostaria de conversar sobre os seus servi%C3%A7os...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5585999275209&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20conversar%20sobre%20os%20seus%20servi%C3%A7os...
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Trabalhos mais recentes  
com Sites 

https://stisabel.com.br/ 

https://craniocoluna.com.br/ 

https://www.renatarolim.com.br/ 

https://ateliekarinegermanowicz.com.br 

https://colecionedecifra.com.br/ 

https://scafortaleza.com.br/ 

Trabalhos recentes com Redes Sociais 
(em parceria) 

https://www.instagram.com/casaparente/ 

https://www.instagram.com/noeliadocessalgados/ 

https://www.instagram.com/nutricionistamarinaveras/ 

https://instagram.com/santaluzialojafortaleza 

https://instagram.com/cranio_coluna 
 
https://instagram.com/dra.isabelleandrade 

 

 

 

  
Vamos fazer mais e melhor, juntos?  
Entre em contato agora mesmo. 
 

 

 

 

 @pinheiro.gustavo 
  www.gustavopinheiro.net 
  (85) 99927.5209 
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