Criando um site
para sua empresa

INTERNET:

A TODA-PODEROSA
O Brasil já ultrapassou a marca dos 116
milhões de usuários, divididos entre as
classes A, B, C e D. A internet passou a ser
fundamental para o dia a dia das pessoas e
das empresas, que passam por um processo
de digitalização.
Olha só alguns dados:
- Estamos entre os cinco países do mundo mais
conectados à internet;
- Nosso país é a maior audiência online da América
Latina;
- A principal faixa etária dos usuários é de 15 a 34 anos.

POR QUE TER UM SITE?
O comércio eletrônico cresce a cada dia no
país, aumentando em número de usuários e de
vendas realizadas. O e-commerce, que
significa comércio eletrônico em português, é
um modelo de comercialização que utiliza
como base plataformas eletrônicas, como
computadores, smartphones e tablets.
No Brasil, em 2015, as vendas online
movimentaram R$ 41,3 bilhões, com
crescimento médio de 15% em relação ao ano
anterior.

É muita coisa ou não é?

MAS O QUE É UM SITE?
O site é o seu ENDEREÇO NA
INTERNET e pode ser acessado
por qualquer pessoa no mundo.
Um site empresarial deve
apresentar INFORMAÇÕES SOBRE
A EMPRESA, PORQUE É COMO SE
FOSSE SUA SEDE DENTRO DO
UNIVERSO ONLINE. É o ponto
central da estratégia de
comunicação virtual com os
clientes.

DOMÍNIO E HOSPEDAGEM:

não confunda!
Domínio:
Para que o cliente visite o site da sua empresa, você
precisa informar o domínio, que é o endereço dele na
internet. Existem variações de domínios que podem ser
registradas. A mais comum é “.com.br”. Um exemplo é:
www.agenciabesouro.com.br. Há também “.net”, “.org”,
“.me”, etc.

Hospedagem
Para que o site esteja na internet, é necessário que todos
os arquivos (imagens, vídeos, textos) estejam
armazenados (hospedados) em um computador (servidor)
conectado à internet. É um serviço que você contrata para
guardar todo o conteúdo do seu site.
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Registrar o domínio:

Pense bem antes de decidir qual será o domínio do
site da sua empresa. Após, escolha uma empresa
confiável para realizar a compra. Se alguém já tiver
comprado, será preciso escolher outro. O custo gira em torno
de R$ 30 a R$ 50 anuais.
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Escolher a ferramenta ou
contratar um especialista:
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Selecionar o plano de
hospedagem

Existem diversas ferramentas online, como o
Webnode, Google Sites, UOL, Yola e Wix, todas com prós e
contras. Se a procura é por algo mais profissional, vale
considerar contratar uma empresa especializada para a
criação do site.

Faça uma boa pesquisa sobre as diversas
empresas que oferecem esse serviço e avalie o
custo-benefício para o seu site. O valor varia de acordo com a
quantidade de recursos que ele precisará (armazenamento,
memória RAM, processamento, etc) e gira em torno de R$
200 a R$ 400 por ano.
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Decidir a estrutura e o
conteúdo do site

Determine quais páginas o site terá e quais
conteúdos estarão dentro de cada uma delas. Não crie
espaços que não terão conteúdo. Vale se inspirar em sites
que você considera de qualidade. São exemplos:

Quem sou? Crie um texto que explique o que sua
empresa oferece.

O que faço? Elabore textos descritivos sobre os
produtos/serviços e providencie imagens/fotos deles.

O que dizem ao meu respeito? Reúna depoimentos de clientes sobre seus produtos/serviços.

Quais são os meus canais de atendimento?
E-mail, redes sociais, formulário de contato...
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Preparar o conteúdo

Procure ser claro e objetivo, dando prioridade a
informações relevantes.
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Definir layout e
inserir conteúdos

É o momento de selecionar o layout (ou criá-lo,
caso seja contratada uma empresa) e incluir o conteúdo já
preparado.

DICAS IMPORTANTES!
- A navegação deve ser intuitiva.
- As informações devem estar organizadas.
- As letras utilizadas devem ser legíveis.
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Verificar o site antes
de publicar
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Conferir formulários
e meios de contato

Vale fazer uma revisão final, se atentando a erros
em textos, links quebrados ou conteúdos em falta. Antes de
publicar o site, mostre para pessoas que não estão
envolvidas no processo e questione as suas opiniões.

Um dos grandes objetivos de um site é possibilitar
aos usuários entrar em contato com a empresa. Por isso,
teste os formulários de contato e verifique se os e-mails e
telefones estão corretos.
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Monitorar o tráfego

A partir da publicação do site, é importante
verificar a frequência de visitantes, quais páginas
estão gerando mais interesse, de qual cidade são os
usuários, entre outras informações. Para isso, pode-se
utilizar o Google Analytics. Sua versão gratuita é suficiente
para sites de pequeno e médio porte.
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site no ar.

Publicar o site
Dar uma última conferida geral e, então, colocar o

ORIENTAÇÕES
EXTRAS
BORA SE ATUALIZAR!
Se a sua empresa sempre se renova, é importante que o
site também se renove.

FUNCIONA NO CELULAR?
Mais da metade dos brasileiros acessa a internet pelo
celular. O site precisa ser responsivo!

TENHA UM BLOG!
Conteúdos agregam valor para o cliente e mantêm o site
atualizado, além de melhorar a sua posição no Google.

PAGUE EM DIA!
Mantendo o domínio e a hospedagem pagos você evita
que o site saia do ar.

ORIENTAÇÕES
EXTRAS
SEJA LEVE!
Não deixe sua página inicial (homepage) “pesada” para
abrir. Uma foto, aparentemente pequena, pode levar uns
20 segundos para carregar. Esse é o tempo que o seu
potencial cliente pode decidir ir embora. Atente-se a
esse fator, ou se preferir, contrate um profissional da
área para ajudar.

COMPARTILHE-SE!
Acrescente no seu site o acesso à sua página no
Facebook, perfil no Instagram e demais redes sociais. E
vice-versa: também divulgue o seu site nessas mídias.
Assim, você gera tráfego de um para o outro. Ah, não se
esqueça de incluir os botões de compartilhar nos seus
posts do blog!

FIQUE
DE OLHO
NAS NOSSAS
REDES SOCIAIS

