PASSOS PARA LANÇAR
SEU PRIMEIRO SITE
Um guia rápido para empreendedores entenderem
o processo de lançamento de seus negócios na internet
Produzido por:

SUMÁRIO

>> Introdução ...................................................................................................................................................................... 4
>> Registro de Domínio..................................................................................................................................................... 6
>> Hospedagem ............................................................................................................................................................... 10
>> Funcionalidades/Estrutura ...................................................................................................................................... 14
>> Design ............................................................................................................................................................................ 18
>> Construtores de sites ................................................................................................................................................. 22

2

SUMÁRIO

>> Lançamento .................................................................................................................................................................. 26
>> Monitoramento ............................................................................................................................................................ 28
>> O que solicitar ao seu desenvolvedor? ................................................................................................................. 30
>> Manutenção ................................................................................................................................................................. 33
>> Conclusão ..................................................................................................................................................................... 35
>> Sobre a Siteup ............................................................................................................................................................. 37

3

INTRODUÇÃO
Começar um negócio é um grande desafio. Além de desenvolver um produto ou serviço inovador, é
preciso pensar em muitas outras coisas. Dentre elas, uma das mais importantes é construir uma
presença online.
O Brasil deve se manter como o quarto maior mercado de usuários de internet ao menos até 2018
(último ano da análise do eMarketer), quando deverá ter 125,9 milhões de internautas. Em 2014 o
Brasil fechou o ano como o 4º país com mais acesso à internet no mundo, ultrapassando a Alemanha
e Japão.
Construir um site não é mais algo opcional, considerando esse cenário e essa nova economia, é quase
uma obrigação.
Neste eBook, abordaremos os principais fatores para construir o primeiro site da sua empresa.
Este conteúdo não é para profissionais web. Este material possui foco no empreendedor para que
possa compreender com uma linguagem simples como construir um bom site e como ele pode trazer
bons resultados. Procurou-se mostrar quais as responsabilidades de cada um no processo empreendedor e empresa desenvolvedora - e ao final uma listagem de itens que você, como cliente,
deve exigir da sua contratada.
Boa leitura.
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REGISTRO DE DOMÍNIO
O primeiro passo para a o estabelecimento da presença do seu negócio na internet é este: o registro
de um domínio. Um domínio, em termos simples, é seu nome na internet, seu endereço virtual.
Por exemplo: www.americanas.com.br
Até a publicação desde material, o Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br) já havia registrado
3.736.910 domínios com terminação ‘’.br ’’, que se referem a domínios brasileiros. Essa crescente
demanda por nomes de domínios tende a limitar as possibilidades de nomes disponíveis para
registro. Nesse momento é necessário um pouco de criatividade para definir um bom nome de
domínio.
Um bom nome de domínio pode fazer diferença na quantidade de acessos do seu site. Para tal
destacamos aqui algumas dicas que podem ser levadas em consideração na escolha:
a) Escolha um domínio fácil de lembrar - Primeiro tente registrar o nome da sua empresa sem
palavras adicionais. Caso este não esteja disponível, pode-se testar com palavras-chave que
expliquem seu negócio. Por exemplo:
Digamos que temos uma clínica veterinária de nome UNIVET. Caso o domínio
www.univet.com.br não esteja disponível para registro, tente usar palavras adicionais que
definam o negócio. Por exemplo: www.univetclinica.com.br.
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REGISTRO DE DOMÍNIO
b) Mantenha o domínio curto – Quanto mais curto o domínio mais fácil será de lembrá-lo. Evite
palavras com pronúncia e grafia complexa, pois um erro ao digitar pode levar seu cliente em
potencial ao site de um concorrente.
www.univetclinicaveterinaria.com.br (este é um exemplo de domínio muito extenso e
complicado de ler).
c) Registre mais de uma terminação de domínio – Para proteger sua marca você pode
registrar extensões de domínios diferentes. Por exemplo:
www.univet.com.br
www.univet.com
www.univet.net
Em seguida, junto ao seu programador, eleja o domínio principal que farão os demais
redirecionarem para ele. Essa é mais uma técnica para evitar que o internauta, ao buscar sua
empresa na internet, caia no site da concorrência.
d) Seja rápido – Bons domínios estão cada vez mais difíceis e já se criou um comércio ao redor
deles. Existem pessoas que registram domínios com o intuito de vende-los ou alugá-los. Evite cair
nessa. Se encontrar um domínio que case com seu negócio não perca tempo, registre-o
imediatamente.
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REGISTRO DE DOMÍNIO
O processo de registro de domínio é bem simples e não precisa ser feito por um profissional de
tecnologia. Na verdade, recomendamos que você mesmo (dono do negócio) o faça, pois não são
raros os casos em que a empresa tem dificuldade em obter o domínio que foi registrado por outro
profissional.
Caso o domínio escolhido seja nacional (.com.br) recomenda-se que faça a compra dele no site
Registro.br (www.registro.br). Ele é autoridade máxima em registro de domínios no Brasil. Atualmente
o custo é de R$ 30,00 anual por domínio.
Para domínios internacionais sugere-se o site GoDaddy (www.godaddy.com), pois o serviço da
empresa é satisfatório no quesito registro de domínios e tem um bom canal de atendimento ao
cliente. Não foi testado outro serviço da empresa. Mas lembre-se: existem várias empresas que fazem
o registro de domínios internacionais. Pesquise e escolha a que achar mais viável. Custo em média: a
partir de R$ 15,00 anual por domínio.
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HOSPEDAGEM
Após selecionado e registrado um nome de domínio precisa-se entender uma coisa: seu domínio é
seu endereço, mas onde é sua casa fisicamente?
Uma hospedagem é a contratação de um serviço de uma empresa especializada em Hosting. Um site
é um conjunto de arquivos com instruções lógicas. Para seu site estar disponível para visitação 24
horas por dia é necessário que ele esteja guardado em algum lugar. Neste caso em um servidor de
hospedagem. Em síntese, uma hospedagem é aonde o seu site está "instalado".
Os servidores de hospedagem fornecem uma estrutura de hardware e software para que seja possível
enviar os arquivos que compõem o seu site e estes ficarem disponíveis em tempo integral para seus
clientes acessarem publicamente.
Existem vários serviços de hospedagem no mercado e seus preços variam muito dependendo da
capacidade de armazenamento, tecnologia usada, equipamento e outros fatores.
Aconselha-se que a escolha do serviço seja feita junto ao profissional que está projetando seu site,
pois existem alguns serviços muito conhecidos que prestam serviços de baixa qualidade. E sabemos
que site fora do ar significa perda de acesso para a concorrência, ou até perda de receita.
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HOSPEDAGEM
Outro fator interessante a se considerar na hospedagem do site é a capacidade de usar e-mails
corporativos. Muitas pessoas almejam usar um email levando o nome de seu negócio, por exemplo:
contato@univet.com.br. Esta é uma maneira barata de trabalhar mais profissionalmente sua
comunicação interna e externa. É nessa fase que esses e-mails podem ser criados e usados. A grande
maioria dos serviços de hospedagem contam com este serviço.
Importante: Estamos considerando ao longo deste material o cenário onde a empresa está
entendendo os passos para lançar seu primeiro site na internet. Para tal sugere-se que comece com o
básico em se tratando hospedagem. Existem estruturas de hospedagens bastante robustas e
complexas, mas por ser seu primeiro site acredita-se que fazer uso de uma hospedagem
compartilhada é um bom começo, dado seu custo e facilidade de manutenção. Com o crescimento
do número de acessos e aumento das funcionalidades do site, pode-se fazer uma migração em um
segundo momento para uma estrutura mais robusta sem problemas.
O custo médio de uma hospedagem mensal com contas de e-mails corporativos varia muito. Até a
data da construção deste material fizemos uma seguinte busca nos principais serviços de
hospedagem do mercado.
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HOSPEDAGEM
Observe:
Empresa
RedeHost
Locaweb
UOL Host

Valor Mensal
A partir de R$ 19,90
A partir de R$ 14,90
A partir de R$ 26,90

Contas de email
5
25
10

Importante: existem no mercado as famosas hospedagens gratuitas de sites. Aconselha-se que
desconsidere este serviço por estar trabalhando a presença da sua empresa e o mínimo descuido
pode resultar em uma má impressão do seu negócio. Empresas que oferecem serviço de
hospedagem gratuitos geralmente limitam os recursos do serviço, fazendo com que em determinado
momento o seu site fique indisponível por ter consumido o “pacote de dados”. Outro fator de
desconsideração do uso desta modalidade de hospedagem é que algumas empresas fornecem
gratuitamente o serviço, porém usam seu site como vitrine de anúncios de terceiros. Lembre-se: seu
site, sua marca, seu produto, suas regras.
Certifique-se junto ao seu desenvolvedor que o serviço de hospedagem escolhido forneça rotinas
periódicas de backup. Em algum momento isso irá lhe poupar de um grande estresse.
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HOSPEDAGEM

Registro
do domínio

Hospedagem
A ponta para a
hospedagem contratada

Escolhe o domínio
Do negócio

Email
Corporativo

Fornece as
Páginas do site

Seu site.com.br
Usuário
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FUNCIONALIDADES/ESTRUTURA
Neste tópico entramos de cabeça no que nosso primeiro site deverá conter a nível estrutural. Antes de
avançarmos é necessário deixar claro que estamos dando ênfase em um site de entrada na internet,
um site para um negócio já existente que ainda não tem presença na web. Existem sites gigantes em
complexidade, mas este não é nosso foco no momento. Para o desenvolvimento de um site mais
específico, como um negócio que funciona através da internet como uma loja virtual são necessários
seguir alguns passos e processos bem mais detalhados. Este tema será abordado com mais ênfase
em nosso próximo E-Book.
Já definimos nosso domínio e nosso servidor de hospedagem, agora iremos expor características
mais genéricas sobre sites comerciais para se ter uma base sobre o que construir para seu negócio.
Uma vez entendendo essas estruturas, seu desenvolvedor terá uma melhor visão do seu objetivo.
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FUNCIONALIDADES/ESTRUTURA
TIPOS DE SITES
Blog – É fato o tamanho da abrangência dos blogs na atualidade. Estes veículos de
comunicação estão ganhando cada vez maior destaque na internet, dado sua simplicidade
de implementação e manutenção. Os blogs são estruturas que focam na postagem
periódica de conteúdos e artigos. Geralmente são focados em um assunto específico e os
leitores buscam acesso frequentemente em busca de atualizações, uma espécie de revista
digital. Na era do marketing digital, mais especificamente o Marketing de Conteúdo, os blogs
têm grande importância por serem meios de comunicação e construção de clientela, além
de criar um relacionamento mais informal com os consumidores. Neste caso os blogs são
recomendados para empresas que já possuem sites e atuam como um complemento. Um
exemplo de blog é: www.siteup.com.br/blog
Site Institucional – Os sites institucionais são estruturas mais focadas no negócio em si. É
um site que funciona como ponto de encontro dos clientes com a empresa. Nos sites
institucionais o foco principal é contar a história da empresa, sua linha de atuação e os
meios disponíveis para contato direto com a empresa. Estes sites são importantes para
estabelecer a presença da empresa na internet. Outro objetivo dele é criar um ambiente
onde os consumidores possam solicitar orçamentos, propostas e tirar dúvidas ou
agendamentos de serviços. Podemos imaginar como uma estrutura de atendimento 24
horas no ar. Geralmente a estrutura de um site institucional contempla as páginas: Home,
Quem Somos, Serviços, Contato. Mas não é uma regra.
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FUNCIONALIDADES/ESTRUTURA
Catálogo Virtual – Esta modalidade contempla todas as características do site institucional
e adiciona mais uma forte característica: uma área destinada à listagem de produtos
separados por categoria, cada produto com imagem e descrição agrupados em galerias. A
ideia deste tipo de site é expor os produtos da empresa, bem como suas imagens,
características e até preço. Servem para o cliente buscar mais informações sobre o que a
empresa tem disponível em seu estoque. Pesquisas recentes mostram que o primeiro local
onde o internauta procura informação sobre um determinado produto e onde encontrá-lo é
na internet.
Loja Virtual – As lojas virtuais dispensam apresentações. São sites que fornecem todas as
estruturas acima citadas, porém com a possibilidade de compra dos produtos e serviços em
ambiente online. Questões como logística, estoque, órgãos fiscais são itens importantes a se
pensar antes de entrar no e-commerce. Em 2015 esta modalidade movimentou 18 bilhões
de dólares em negócios.
Landing pages – São sites geralmente de página única com um objetivo bem claro:
converter visitantes em clientes em potencial. Podemos comparar esta modalidade como
uma espécie de panfleto virtual. Geralmente acompanham formulário para inscrição ou
formulários do tipo ligamos para você. O marketing digital incentiva fortemente o uso desta
modalidade em campanhas de lançamento de produtos ou serviços.
Antes de solicitar um site é interessante fazer um estudo sobre o que seus concorrentes
(mesmo que sejam de mercados diferentes) estão usando em seus sites. A ideia é não fugir
totalmente de certas estruturas que já foram validadas em outras empresas.
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DESIGN
Vamos começar este item com uma polêmica. Muitos clientes durante o processo de
desenvolvimento de um site, muitas vezes, sem receberem as devidas orientações pelo profissional
que está desenvolvendo, acabam desviando um pouco o fluxo da criação no que tange à parte visual
do site. Ora, sabe-se que ninguém entende melhor sobre o seu negócio do que você. Você é o
responsável pela imagem que sua empresa quer passar, com isso não há discussão. Existem casos
onde o profissional faz uma projeção do que considera ideal para atender aos objetivos da empresa
cliente e o cliente por sua vez “sugere” alterações que não condizem com os padrões de projeto do
produto final. Nessa fase é imprescindível solicitar uma “defesa” detalhada do porquê foi escolhida tal
imagem, tal cor, tal fonte.
Reiterando: Você conhece seu negócio como ninguém, mas o desenvolvedor conhece a web e o que
é recomendado ou não.
Há relatos de clientes que nunca concluíram seus projetos pois não existe um bom diálogo com a
empresa que presta o serviço de desenvolvimento. Esse é um ponto que deve receber atenção, pois
os objetivos estratégicos e de design estrutural precisam estar alinhados em todos os lados: cliente e
empresa prestadora de serviço.
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DESIGN
Estude seus concorrentes
Uma boa forma de mentalizar o que imagina para o site da sua empresa é visitar sites de segmentos
similares, aqui vale para sites nacionais e internacionais. Dessa forma seus objetivos podem se tornar
mais claros e pode-se minimizar o tempo de desenvolvimento do seu projeto. Outro fator, é seguir
uma empresa que já testou seu modelo, assim as chances de sucesso aumentam.
Menos é mais
Aquele tempo em que os sites eram feitos com imagens de fundo, gifs animados, degradês e banners
em Flash já passou.
Hoje em dia o que se prioriza na internet é a estratégia. Pesquisas mostram que os usuários ao
buscarem um site dispõem de 4 segundos para receber alguma informação do seu site. Ou seja, clicar
no seu site e demorar mais que isso para fornecer a requisição é dar um tiro no pé, seu internauta vai
embora. Sendo assim, leveza nos elementos que compõem seu site é essencial, pois impacta
diretamente a performance do site.
A combinação de cores é fundamental para traduzir a personalidade da sua marca na internet. Este é
um item que requer boas doses de bom senso. Procure analisar combinações de cores que se
complementem e não que destoam entre si.
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DESIGN
Otimizado para dispositivos móveis
Estima-se que em 2017 o número de smartphones deve chegar a 139 milhões, o de tablets a 5,6
milhões e o de notebooks a 11 milhões. Pode-se ver nitidamente o rumo em que a internet caminha,
com grande atenção aos dispositivos móveis.
Trazendo para nosso estudo, grave essa palavra: RESPONSIVIDADE. Esse é mais um item que você
deverá solicitar ao seu desenvolvedor.
Um site responsivo é capaz de adaptar-se a qualquer tamanho de dispositivo, ou seja, ele é otimizado
para ser acessado tanto no computador quanto em um celular ou tablet. Isso não é um luxo ou
critério a ser deixado de fora. Com base nos números acima citados essa é uma realidade que precisa
de atenção.
Somado a isso, o Google começa a privilegiar sites responsivos.
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CONSTRUTORES DE SITES
Você provavelmente já deve ter visto em algum anúncio pela internet a chamada com algo tipo: Faça
seu site de graça, faça seu site você mesmo. Pois bem, estes são os chamados construtores de sites.
Eles são caixas de ferramentas onde é possível selecionar elementos e ir adicionando ao seu projeto.
A grande sacada deles é que são um software, então não precisam de uma equipe para planejar e
executar o desenvolvimento. Tudo é você mesmo que faz, até o design. Deverá ser dada uma atenção
a este ponto. Não se pretende criticar negativamente os construtores, pois os mesmos têm sim sua
aplicação. No entanto avaliemos algumas questões. Os construtores são sistemas construídos para
serem genéricos o suficiente para atender a maioria das necessidades possíveis, e é aí que mora o
perigo. Ferramentas genéricas tendem a ser sobrecarregadas de funções e códigos que não são de
interesse do projeto em si, mas vêm junto ao pacote para “caso precise, estarem ali prontas para o
uso”. Isso é um problema, pois afeta diretamente a performance do seu site, que terá que carregar
recursos que não serão necessários. Temos que ter em mente que se tratando de internet, cada
empresa tem uma necessidade específica, cada negócio obedece a uma estrutura que lhe é inerente.
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CONSTRUTORES DE SITES
Geralmente os construtores dispõem de grandes galerias de templates, que são modelos pré-prontos
de site, onde você como cliente escolhe um e personaliza com seus textos, imagens e endereços. Aqui
encontramos o problema número dois: será que o dono da empresa que estamos usando como
exemplo (www.univet.com.br) tem conhecimentos de design suficientes para editar o template de
modo que atinja seus objetivos estratégicos e consiga transmitir ao seu público a identidade de sua
marca? Dificilmente. Nesse ponto é inequívoco que um profissional de design é fundamental para o
projeto se tornar algo agradável e profissional. Não podemos passar a imagem da nossa empresa
como algo amador. Já que não estamos em contato direto com o cliente, nosso visual é a impressão
que fica.
Apesar de anunciarem como construtores gratuitos eles dispõem de pacotes de serviço. Os planos
grátis geralmente são os mais simples e limitados. Em seguida os planos com maiores benefícios, e é
aí que se precisa fazer as contas para ver se não é o famoso “barato que sai caro”. Até a data de
construção desse material analisamos os principais construtores do mercado e percebemos que um
período de assinatura de dez meses já cobre o investimento que você faria contratando uma empresa
de desenvolvimento. Em alguns dos planos além de pagar a mensalidade seu site ainda fica sujeito a
anúncios da ferramenta diretamente na homepage do seu site.
A vasta maioria dos construtores do mercado ainda não oferecem suporte à responsividade, ou seja,
seu site não estará, em alguns serviços, disponível adequadamente em smartphones e tablets, e
como citado nos capítulos anteriores, esses dispositivos já são grandes o suficiente para merecerem
atenção durante o desenvolvimento do projeto.
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CONSTRUTORES DE SITES
Atualmente existiu uma polêmica na internet, onde grandes empresas de busca informaram que não
estavam indexando sites feitos em construtores. Devido a maneira com que são construídos, não
obedecem aos padrões estabelecidos pelos mecanismos de buscas, o que dificulta o processo de
indexação dos sites e consequentemente um decréscimo nas visitas ao site, já que os buscadores são
grandes responsáveis pelo tráfego.
O objetivo aqui não é criticar de maneira degenerativa, mas expor os fatores que podem dificultar o
sucesso de um projeto na web. Mediante tal avaliação será possível minimizar o risco de fracasso
durante a execução do projeto.
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LANÇAMENTO
Essa é a parte boa. Site construído, domínio registrado e hospedagem contratada, agora vamos ao ar.
O lançamento do seu site poderá ser auxiliado com uma campanha de marketing auxiliar. Uma boa
forma de fazê-la é utilizando as redes sociais da empresa. Certifique-se que as páginas estão
devidamente finalizadas, com textos escritos corretamente e telefones corretamente descritos. Uma
vez que seu site está no ar é interessante conduzir todo o tráfego de clientes para ele. Para isso
pode-se fazer uso de Facebook ADS, Google ADWords, E-mail Marketing, entre outros. Esses assuntos
serão abordados em outro material posteriormente.
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MONITORAMENTO
O site da sua empresa está no ar, mas como saber se ele está sendo visitado? E caso não esteja o que
fazer?
Durante o processo de desenvolvimento você poderá solicitar ao profissional que instale a ferramenta
Analytics, da Google (será melhor detalhada no capítulo seguinte). Através dela você poderá
monitorar seu site em relação à quantidade de visitas, tempo médio que os visitantes ficam no site, o
fluxo de páginas visitadas, a taxa de retorno sobre o site, fatores demográficos dos visitantes, entre
outros. A ferramenta é gratuita e através das análises feitas nela é possível traçar estratégicas para um
alcance maior de visitantes.
É recomendado um acompanhamento periódico do Analytics pois ele lhe fornecerá dados valiosos
sobre seu público e permitirá traçar planos para aproximar-se de seu público-alvo.
Existem empresas que trabalham exclusivamente com esse serviço.
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O QUE SOLICITAR AO SEU DESENVOLVEDOR?
Como o objetivo desse material é explicar algumas dúvidas sobre o desenvolvimento de um primeiro
site, seguem listados alguns itens que devem ser solicitados à empresa que fornecerá esse serviço.
Existem vários itens de criticidade que devem receber atenção em um site, porém foram listados os
que consideramos mais importantes nesse primeiro momento. Esses itens devem sem no mínimo
obrigatórios na entrega de um projeto de site, por menor que seja.
Design Responsivo
Como mencionado anteriormente, trata-se de uma estruturação a nível de codificação que é feita no
site e possibilita que este fique adaptável a diversos dispositivos móveis (tablets e smartphones). Com
o crescimento constante de dispositivos móveis é imprescindível que seu site tenha essa
possibilidade. Isso lhe garantirá um volume maior de acessos e ainda é muito bem visto por
buscadores como o Google.
Integração com Redes Sociais
As redes sociais além de grandes ferramentas de comunicação pessoal, tornaram-se grandes vetores
geradores de negócios. Atualmente redes como Facebook e Twitter são um ponto de encontro entre
marcas e clientes. Diante deste cenário é nítido que sua empresa merece dar uma atenção especial.
Na estrutura do site deve haver locais onde os usuários possam ter acesso às redes sociais da
empresa. No caso dos blogs é recomendado o uso de caixas de comentários, pois podem garantir um
maior engajamento do público, principalmente se sua empresa investir tempo em um blog
corporativo e produção de conteúdo.
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O QUE SOLICITAR AO SEU DESENVOLVEDOR?
Analytics
Conforme falado no capítulo anterior essa ferramenta possibilita a metrificação de seu público e o
comportamento dele no seu site. Toda campanha ou ação promocional que a empresa venha a
desempenhar através da internet deve ser regido pelos dados obtidos na ferramenta.
É um trabalho a nível de desenvolvimento, então é um requisito de grande importância e que deve ser
incorporado no projeto, não importando o tamanho dele. A ferramenta é grátis.
SEO
O tão falado SEO (Search engine optimization) é uma otimização feita no site em vários níveis para
melhorar seu posicionamento nos mecanismos de busca. Diversas são as possibilidades para
explorar essa técnica e nem todas são de responsabilidades do desenvolvedor. Na verdade, esta é
uma segunda fase do projeto, porém é possível solicitar à empresa desenvolvedora que a mesma
utilize as boas práticas de SEO recomendadas pelas empresas de busca, como por exemplo
otimização do HTML que compõe o site.
Existem empresas especializadas em SEO. Basicamente elas implantam melhorias no site e recursos
adicionais que favoreçam os resultados do site nos buscadores. Este é um processo bem interessante,
mas deve ser estudado de forma detalhada em um segundo momento, pois são inúmeras
possibilidades e frentes que podem ser melhoradas. A ideia é mostrar que esse é um item que vale a
pena receber alguma atenção durante o desenvolvimento, para facilitar uma otimização futura e criar
um projeto, mesmo que pequeno, mas com atenção às boas práticas de desenvolvimento.
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MANUTENÇÃO
A manutenção de um site é tão importante quanto a criação do mesmo. A reputação de um site, entre
outros aspectos, é medida pela frequência de atualização que ele recebe.
Imaginemos um site que está no ar há um tempo, porém, os usuários não conseguem obter dados
atualizados, telefones com erros, endereços e até um sistema indisponível. Pois é, esse site
provavelmente terá pouco impacto no negócio do cliente e grande impacto negativo na marca e
presença online.
Basicamente este serviço funciona da seguinte maneira: o cliente contrata um pacote mensal de
manutenção e este pacote contém uma especificação detalhada do que pode ser modificado e a
frequência dessas alterações. Outras empresas optam por oferecer este serviço em horas. Sites do
tipo catálogo têm seus produtos modificados constantemente, banners de ofertas, campanhas e até
mesmo notícias sobre o negócio. Outro fator importante é que a empresa terá um profissional que
cuidará deste site, caso ocorra algum problema a nível técnico o mesmo pode resolver em tempo
hábil. Se optar por fazer mudanças com pagamento avulso provavelmente o valor do investimento
será maior.
Backups regulares também são fatores importantes durante a manutenção. Não são raros
provedores de hospedagem que de uma hora para outra somem com os dados do site da empresa, e
o empresário por sua vez fica com o prejuízo.
Ter um site requer algumas responsabilidades que precisam ser assumidas e acompanhadas.
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CONCLUSÃO
Esse estudo mostrou de maneira simplificada as etapas que compõem o processo de criação do
primeiro site de uma empresa. O foco aqui é o empreendedor, o profissional autônomo e o pequeno
negócio que geralmente não dispõe de investimento em consultoria para desenvolvimento, mas
precisam ter uma base antes de contratar uma empresa de desenvolvimento.
Durante a leitura você pôde acompanhar quais são os principais itens que o cliente deve conhecer
para começar a estabelecer sua presença na internet.
Você pode utilizar esse material como um guia para validar o seu site enquanto ele está em
desenvolvimento. Sabe-se que o cliente não precisa entender de tudo que permeia o negócio, mas
quanto mais ele souber, mais susceptível ao sucesso pode se tornar seu projeto.
Seguindo esses passos você poderá lançar um site com poder de reforçar a reputação da sua
empresa, conquistar uma fatia maior de mercado, levar facilidades para seus clientes e,
consequentemente, crescer. Sem dúvida sua empresa entrará no rol dos negócios inovadores e atuais
do mercado.
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SOBRE A SITEUP
A Siteup é uma empresa de tecnologia focada em desenvolver projetos de sites rápidos com foco em
pequenos negócios. A empresa é um braço da empresa ALLER, pioneira na construção de softwares
por meio da web.
A ideia é bastante simples: levar tecnologia de ponta para projetos de desenvolvimento web rápidos,
com foco na presença do negócio na internet.
A equipe é formada por analistas, engenheiros de software, designers e consultores.
Nossa experiência no mercado de software nos permitiu enxugar o modelo a ponto de desenvolver
produtos rápidos utilizando o que há de mais moderno em tecnologia.
Ao longo dos 3 anos a empresa tem atendido clientes no Brasil inteiro, incluindo entidades de renome
nacional como o Sebrae e o Senai.
Se interessou pela nossa proposta de trabalho?
Entre em contato com a gente.
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