
PROPOSTA COMERCIAL         

 
 

  

PsicoBusca 
Produto: Perfil Profissional 

www.psicobusca.com.br 

 



PSICOBUSCA 

P á g i n a  1 | 7 

www.psicobusca.com.br 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Sobre o Serviço Oferecido............................................................... 02 

2. Diferenciais do Perfil Profissional .................................................... 03 

3. Condições Comerciais..................................................................... 04 

4. Desenvolvimento, Fase Beta e Futuro Lançamento........................ 06 

5. Sobre Suporte ao Cliente................................................................. 06 

6. Responsabilidades Gerais da PsicoBusca....................................... 06 

7. Responsabilidades Gerais do Cliente.............................................. 06 

8. Prazos e Demais Condições Gerais................................................ 07 

9. Acordo de Confidencialidade........................................................... 07 

  



PSICOBUSCA 

P á g i n a  2 | 7 

www.psicobusca.com.br 

 

1. Sobre o Serviço Oferecido 

 

Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e 

condições comerciais do serviço Perfil Profissional. 

Produto Principais Características 
 

 

 

 

 

Perfil 

Profissional 

(beta) 

Para divulgação dos seus serviços enquanto profissional da saúde 

mental, conte com os seguintes recursos oferecidos: 

 Página de perfil pessoal pública indexada junto aos 

principais motores de busca (Google, Yahoo, Bing, etc). 

 Possibilidade de compartilhamento de fotos, vídeos, 

depoimentos, descrição pessoal e divulgação dentro das 

dependências da plataforma. 

 Espaço para possíveis clientes entrarem em contato, via: 

WhatsAPP; E-Mail; Telefone e outras redes sociais. 

 Avaliação Pela Comunidade e Pesquisa por Geolocalização. 

 Planos fixos que ofertam níveis de complementos e 

ferramentas para divulgação dentro da plataforma. 

Aprovação sujeita a verificação junto ao respectivo 

conselho de classe. 

 

 

Descrição do Produto: O Perfil Profissional do PsicoBusca é uma solução digital para 

profissionais da saúde mental que queiram ter mais uma ferramenta para sua divulgação 

na internet. Dependendo do plano contratado, você contará com a possibilidade de 

divulgação das suas redes sociais, contar sobre seu trabalho, divulgar imagens, serviços 

oferecidos, espaço para depoimento dos seus pacientes, avaliações da comunidade, 

alta indexação nos mecanismos de busca da internet e etc. 

 

 

 

* O PsicoBusca não promove atendimento psicológico. 

* O PsicoBusca oferece apenas um espaço para divulgação dos profissionais, não garantimos qualquer tipo de retorno 

e, tão pouco, nos responsabilizamos por informações colocadas publicamente no Perfil Profissional. 

* O profissional responsável pelo Perfil Profissional isenta o PsicoBusca sobre quaisquer processos éticos que incorra 

devido a informações preenchidas no seu Perfil Profissional e que estejam em desacordo com o respectivo conselho de 

classe. Cabe ao profissional se informar sobre seus limites éticos de divulgação. 
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2. Diferenciais do Perfil Profissional 

 

O Perfil Profissional do PsicoBusca é um aliado ao profissional que queira 

mais um espaço para divulgação dos seus serviços. Através de uma página 

pessoal, pública e profissional, será possível agregar em um só lugar todas 

informações relevantes para as pessoas que buscam pelo seu serviço na internet 

e em nossa plataforma. 

 

Sempre Disponível 
Nossa plataforma está disponível 99,7% do tempo na internet (Uptime). 
 
Aprimoramento 
Investimos em tecnologia e melhoramos constantemente nossos serviços. 
 
Preservação do Meio Ambiente 
Investimos em tecnologias e cobramos dos nossos provedores soluções que 
visam minimizar os impactos no meio ambiente, com redução do consumo de 
energia elétrica e de materiais biopoluentes. 
 
Diversidade e Inclusão 
Procuramos pensar em todos, por isso contamos com ferramentas e filtros para 
que especialistas sobre as minorias, que possuam consultórios acessíveis para 
pessoas com a mobilidade reduzida, deficientes visuais ou auditivos, possam 
mostrar essas informações para as pessoas que buscam por esse “diferencial”. 
 

Como conseguirei mais pacientes/cliente? 

Nossos usuários chegam até nossa plataforma por intermédio de pesquisas na internet 

(Google, etc) e apresentam interesse espontâneo pelos perfis, assim poderá ver seu 

perfil e conhecer mais sobre o seu trabalho e, caso se interessar, entrará em contato. 

Temos diversos artigos ensinando formas de melhorar sua prospecção de clientes. 

O que é Indexação na Internet? 

Quando se cria um perfil na nossa plataforma automaticamente será indexado 

(“cadastrado”) seu perfil junto aos mecanismos de busca (Google, Yahoo, etc). Assim, 

pessoas que buscam por serviços e profissionais relacionados a sua área e/ou 

especialização na sua região poderão encontrar seu Perfil Profissional. 

O Perfil Profissional é para quais profissionais? 

Nossa plataforma é voltada para psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Todos os perfis 

cadastrados passam por verificação interna junto aos conselhos de classe, estando 

sujeito a aprovação. 



PSICOBUSCA 

P á g i n a  4 | 7 

www.psicobusca.com.br 

 

3. Condições Comerciais 

 

O Perfil Profissional do PsicoBusca possui planos gratuitos(*) e pagos (**) 

que variam de acordo com o ciclo de pagamento e são contratados 

exclusivamente dentro do nosso website (https://psicobusca.com.br). Cada 

conta de usuário poderá ter somente um Perfil Profissional vinculado. 

 

 

Serviços Proposto: Perfil Profissional 

Qtd. Plano Recursos Valor Unit. (R$) Ciclo Pagamento 

 

 

01 

 

 

Gold 

Descrição de Perfil, Galeria de Fotos (05), 
Formulário de Contato, Especialidades (05), 
Foto de Perfil, Horários de Atendimento, 
Localização via Mapa, Fórum de Perguntas 
como Especialista. 

 

 

Gratuito 

 

 

- 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Platinum 

Descrição de Perfil, Galeria de Fotos (10), 

Formulário de Contato, Especialidades (20), 

Galeria de Vídeo (05),Redes Sociais, Mapa 

GPS, Foto de Perfil, Horários de Atendimento, 

Localização via Mapa, Formulário de Cotação, 

Fórum de Perguntas como Especialista, 

Destaque nas Pesquisas, Depoimentos, 

Planos de Saúde, Serviços Oferecidos. 

 

 

 

 

R$ 9,90 

 

 

 

 

Mensal 

(30 dias) 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Platinum 

Descrição de Perfil, Galeria de Fotos (12), 

Formulário de Contato, Especialidades (30), 

Galeria de Vídeo (05), Redes Sociais, Mapa 

GPS, Foto de Perfil, Horários de Atendimento, 

Localização via Mapa, Formulário de Cotação, 

Fórum de Perguntas como Especialista, 

Destaque nas Pesquisas, Depoimentos, 

Planos de Saúde, Serviços Oferecidos. 

 

 

 

 

R$ 58,90 

 

 

 

 

Semestral 

(180 dias) 

 

 

01 

 

 

 

 

Platinum 

 

 

Descrição de Perfil, Galeria de Fotos (15), 

Formulário de Contato, Especialidades (40), 

Galeria de Vídeo (8), Redes Sociais, Mapa 

GPS, Foto de Perfil, Horários de Atendimento, 

Localização via Mapa, Formulário de Cotação, 

 

 

R$ 109,90 

 

 

 

 

Anual 

(360 dias) 

 

https://psicobusca.com.br/
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01 

 

Platinum 

Fórum de Perguntas como Especialista, 

Destaque nas Pesquisas, Depoimentos, 

Planos de Saúde, Serviços Oferecidos, 

Etiqueta de Destaque nas Pesquisas. 

 

R$ 109,90 

 

Anual 

(360 dias) 

 

 

Serviços Adicionais 

Qtd. Plano Descrição Valor Unit. (R$) Ciclo Pagamento 

 

 

 

01 

 

 

Consultoria 

para Perfil 

Profissional 

Serviço que visa avaliar qualitativamente o 

profissional, seus serviços oferecidos e 

possíveis melhorias, visando melhorar o 

Perfil Profissional do cliente. Nossa equipe 

analisar o perfil, sugerir mudanças e realizar 

as alterações necessárias para tornar a 

página mais intuitiva, com informações 

relevantes e melhor aproveitadas para 

nossa plataforma. 

 

 

 

R$ 299,90 

 

 

 

Valor Único 

(por consultoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plano gratuito é o plano mais básico do PsicoBusca. 

** Os valores finais podem variar devido promoções, o valor base aqui descrito poderá ser alterado e 

qualquer divergência valerá o menor valor anunciado em benefício do contratante. Promoção posterior a 

contratação não incidirá sobre o produto já contratado. 

O pagamento dos planos é realizado manualmente pelo usuário a cada ciclo de pagamento. Não havendo 

renovação automática e sujeito a alteração dos valores previstos em contrato. 
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4. Desenvolvimento, Fase Beta e Futuro Lançamento 

A plataforma do PsicoBusca, junto com os serviços oferecidos, está em 

fase de desenvolvimento e pode apresentar instabilidade. O PsicoBusca não 

está em seu estágio final, alguns recursos poderão sofrer alterações e os 

serviços que ora são ofertados estão na condição de pré-release, com algumas 

funções em versão beta (em teste). Isso significa que nossos serviços estão 

disponibilizados como uma antecipação para nossos clientes, para que possam 

testar nossa plataforma. Os clientes que optaram por apoiar nosso 

desenvolvimento e compraram nossos planos de forma antecipada serão 

recompensados com 06 meses do nosso plano Platinum, ao final do lançamento. 

 

5. Sobre Suporte ao Cliente 

O PsicoBusca disponibiliza diversos canais de atendimento ao cliente 

para solucionar duvidas, acolher reclamações e ouvir sugestões possíveis. Para 

isso, o usuário poderá optar por entrar em contato via e-mail 

(contato@psicobusca.com.br), via Formulário de Contato 

(https://psicobusca.com.br/sobre/contato) e via Central de Ajuda 

(https://psicobusca.com.br/suporte).  

 

6. Responsabilidades Gerais da PsicoBusca 

 Ambiente seguro. 

 Suporte ao Cliente. 

 Pensar melhorias visando o bom funcionamento da plataforma e 

inovações para uma melhor experiência para seus usuários. 

 Disponibilidade dos Serviços. 

 Transparência. 

 

7. Responsabilidades Gerais do Contrante 

 Verificar os limites éticos de divulgação da sua profissão para melhor 

usar nossa plataforma. 

 Guardar em segurança o seu usuário e senha, protegendo sua conta 

(inclusive usar senhas fortes). 

 Ser honesto nas informações disponibilizadas. 

mailto:contato@psicobusca.com.br
https://psicobusca.com.br/sobre/contato
https://psicobusca.com.br/suporte
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 Ser educado e cordial ao se comunicar por intermédio da nossa 

plataforma. 

 Preencher e configurar corretamente o seu Perfil Profissional. Ter 

acesso a internet e um dispositivo moderno e compatível. 

 

 

8. Prazos e Demais Condições Gerais 

 

Prazo de Ativação 

A ativação dos serviços pode levar até 48hr. após a confirmação do 

pagamento pela instituição financeira. 

Termos e Condições Gerais de Uso e Privacidade 

A seguinte proposta comercial visa complementar, e não substituir, 

nossos Termos e Condições Gerais de Uso e Acesso nossa Política de 

Privacidade. Ao utilizar nossa plataforma, fazer agendamentos, realizar qualquer 

compra, adquirir qualquer plano, fazer uso dos nossos serviços, alterar planos e 

etc., você concorda explicitamente com os nossos termos. A não aceitação dos 

nossos termos e contrato incorre na incapacidade de utilização da nossa 

plataforma e de todos os seus recursos. 

Conheça nossos termos: https://psicobusca.com.br/sobre/termos-e-condicoes-

de-acesso  

 

 

9. Acordo de Confidencialidade 

As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas 

exclusivamente para descrever técnica e comercialmente as soluções da 

PsicoBusca a pedido do cliente e não deverão, de forma alguma, ser utilizadas 

para qualquer outra finalidade. Qualquer incompatibilidade das informações 

nesta proposta apresentada, o conteúdo vigente será o contido no site da 

PsicoBusca (https://psicobusca.com.br).  

 

 

https://psicobusca.com.br/sobre/termos-e-condicoes-de-acesso
https://psicobusca.com.br/sobre/termos-e-condicoes-de-acesso
https://psicobusca.com.br/

