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O que é WordPress e WooCommerce?
¿Qué es WordPress y WooCommerce?



Vantagens
Beneficios

● Baixo custo de implementação
● Código Aberto
● Fácil Instalação
● Extrema Versatilidade
● Fácil Customização com Plugins e Temas
● Amigável para SEO
● Amigável para os usuários
● Compatível com Diferentes Mídias.



Vantagens do WooCommerce
Beneficios do WooCommerce

● Obtenha qualquer tipo de funcionalidade personalizada;
● Opções de design fáceis e eficazes;
● É fácil de usar para empreendedores com menos conhecimento em 

tecnologia;
● Vender qualquer tipo de produto;
● Capacidades de integração;
● Poder analítico;
● Benefícios do marketing de conteúdo;
● Melhor suporte da comunidade;





Começando um projeto
Comenzando un proyecto



Boas práticas
Buenas practicas

● Comece com a escolha de um bom servidor (evite os compartilhados 
quando possível);

● Escolha um tema com boa velocidade (teste antes o link demo);
● Comece com o mínimo de plugins possível;
● Certifique-se de apagar páginas de exemplo e demos do tema escolhido;



Requisitos:
● Versão 7.4 ou mais 

recente do PHP
● MySQL versão 5.6 OU 

MariaDB versão 10.1 ou 
mais recente.

● É recomendado 
servidor Apache ou o 
Nginx



Recomendação de temas!
Recomendación de temas!

https://wordpress.org/themes/astra/https://wordpress.org/themes/hestia/



Recomendação especial!
Recomendación especial

https://br.wordpress.org/themes/twentytwentyo
ne/ (vem com o “core” do WordPress)

https://themeforest.net/item/salient-respon
sive-multipurpose-theme/4363266

https://br.wordpress.org/themes/twentytwentyone/
https://br.wordpress.org/themes/twentytwentyone/


Segurança
La Seguridad



● Não usar “wp” no prefixo da tabela;
● Não usar usuário “admin” ou suas variações;
● Não usar senhas fáceis no login ou no servidor;
● Tomar muito cuidado com permissão de arquivo;s
● Considere usar uma url de login diferente;
● Considere o uso de WAF na sua hospedagem (recomendo a proteção WAF 

do CloudFlare);
● Manter sempre que possível os plugins e WordPress atualizados;

Checklist de segurança: https://wpsecuritychecklist.org/br/items/

Boas práticas
Buenas practicas

https://wpsecuritychecklist.org/br/items/


      FERRAMENTAS   Plugins de Segurança



Velocidade do Site
Velocidad del sitio



● Reduza ao máximo a quantidade de plugins usados;
● Utilize sempre um bom plugin de cache (compatível com o seu tema);
● Optimize as imagens antes de subir para a plataforma (Recomendo: 

https://tinypng.com/);
● Suba as imagens já num formato ideal para área utilizada (altura e largura);
● Utilizar um servidor especializado em WordPress pode ser uma vantagem na 

infraestrutura;
● AMP e PWA podem ser aliados de uma boa performance para seu projeto;

Boas práticas
Buenas practicas

https://tinypng.com/


      PLUGINS Cache Geral



Imagens e Outros      PLUGINS 



Configurações SEO
Configuración de SEO



● Os plugins são aliados nas automatizações de meta tags, marcação de 
dados e outros mas a recomendação se mantém (menos e mais). Escolha 
um e siga com ele.

● Fazendo uma boa otimização de performance, dados estruturados e meta 
tags a única coisa que você vai se preocupar é criar um conteúdo de 
qualidade!

Boas práticas
Buenas practicas



Plugins SEO      PLUGINS 



A Comunidade
La comunidad



● A comunidade é muito forte no mundo todo, você sempre encontrará 
alguém para ajudar! Com um fórum próprio muito movimentado de 
suporte.



● Existe um WordCamp na maioria das cidades!
● Foto: Wordcamp São Paulo 2019



● Em geral é fácil se aproximar da 
comunidade local pelo Meetup 
(https://www.meetup.com/pt-BR/pro/w
ordpress/) ou pela aba aba de eventos 
que aparece no painel do seu site!

https://www.meetup.com/pt-BR/pro/wordpress/
https://www.meetup.com/pt-BR/pro/wordpress/




OBRIGADA!
¡GRACIAS!


