
 

 

Check list para lançar um site top e bombar! 

Você já sentiu vontade de ter um site ou blog? Você acredita que possa se dar com um site na 
Internet, mas se sente perdido sobre o que e como fazer?  

Pesquisas indicam que 105 milhões de brasileiros acessam a Internet. 

3,2 bilhões de pessoas no mundo se conectam a rede mundial. 

Um fluxo cada vez mais intenso e constante de pessoas  acessam a Internet para adquirir 
algum produto, serviço ou informação. 

Promessas vazias na web 

 



Sempre vemos uma gama variada de sites ou blogs espalhados pela rede que fazem promessas 
mirabolantes de como ter sucesso na rede. 

Ou ainda há locais que falam, falam e falam, mas nunca dizem de fato o que é preciso na 
prática para ter um bom site, falando apenas coisas genéricas. 

Um site é uma excelente oportunidade para quem já tem um negócio “real”, para aqueles que 
querem se lançar como empreendedor autônomo, um crítico ou mesmo um artista. 

Continue lendo esse texto, para saber mais sobre: 

 No que consiste de fato um site e o que é necessário para criar um. 
 Os aspectos técnicos e tecnológicos necessários. 
 Como criar uma identidade visual chamativa e atraente para fisgar seus visitantes. 
 Produzir conteúdo de qualidade, que chega na dor de seu potencial cliente e lhe traz 

soluções. 
 Otimizar sua página para ter mais visibilidade e melhor posicionamento no sistema de 

buscas. 
 Elaborar planos e estratégias para fazer seu site crescer e se manter. 

Isso soa atraente para você? Então compartilhe esse texto com seus colegas para que 
possamos ajudar mais pessoas a ter um site bem sucedido. 

No que consiste de fato um site e o que é necessário para criar um? 

O site é, grosso modo, um conjunto de páginas na Internet, onde é possível realizar 
praticamente todo tipo de atividade, comercial ou não. É composto por uma parte visual e 
uma parte escrita. 

É importante destacar a diferença de um site para um blog. Um site contém páginas estáticas, 
cuja interação é mais restrita, salvo exceções, como, por exemplo, um site de notícias.  

Além disso, ele requer um pouco mais de trabalho para ser atualizado. Para a atualização do 
site, é preciso ter algumas noções de linguagem de programação. 

 Um blog, por outro lado, é mais interativo, pois é possível fazer comentários, entre outras 
coisas. O blog também é muito mais simples de ser atualizado e você mesmo pode estar 
fazendo isso. 

Os aspectos técnicos e tecnológicos necessários 



 

Para criar um site na Internet, além de selecionar o tipo e seus objetivos gerais, nesse primeiro 
momento, há alguns aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como: 

 Domínio 

 Hospedagem 

 Template 

O domínio é o nome que tem como finalidade localizar e identificar você ou sua empresa na 
Internet. É o seu endereço na Internet, por assim dizer. 

Hospedagem, por sua vez, diz a respeito do serviço de armazenamento de um determinado 
site em um servidor. Esse servidor é uma espécie de computador central, que vai reunir e 
armazenar todos os arquivos do seu site. 

Template é um “modelo” de documento, um documento de conteúdo, onde consta apenas o 
aspecto visual do seu site e as instruções/botões/funções sobre onde e qual cada conteúdo 
deve se situar. 

A primeira coisa que se deve fazer ao criar um site é registrar um domínio na Internet. Esse 
domínio é composto pelo nome em si que você quer dar a sua página e a extensão. Por 
exemplo: 

seunome.com.br 

Nome: seunome 



Extensão: .com.br 

Para empreendedores autônomos e indivíduos de modo geral, a ideia é criar um nome que 
fisgue o potencial visitante.  O nome do seu site deve, de maneira muito sintética, resumir o 
que você faz, enfim, um nome que encerre em si o conceito do seu empreendimento. 

Um exemplo: se você for um personal coach, por exemplo, ao invés de colocar o seu nome 
como nome do site, você pode colocar um nome que diga um princípio, um valor que você 
quer passar aos seus clientes. Se sua ideia, por exemplo, for proporcional melhor desempenho 
na vida do seu cliente, uma ideia de um bom nome de site pode ser: 
performancedesucesso.com.br. 

Se você possui uma empresa, obviamente o nome da sua empresa deve constar no nome do 
seu site. 

Em resumo, o nome do seu site deve estar ligado ao seu nicho de atividade. 

É interessante que ao invés de adotar domínios e hospedagens gratuitos, você invista um 
pouco mais e compre esse domínio. Isso porque ao comprar esse domínio e hospedagem, 
você tem total direito sobre ele e isso demonstra ao seu público alvo que você está se 
comprometendo para ter um bom site, além, é claro, de passar uma imagem mais profissional. 

Outra vantagem é que domínios e hospedagens pagas fornecem maiores alternativas de 
configurações. Sua página pode ter o layout que você escolher e achar melhor, além de não 
correr o risco de ter sua página apagada. Você terá um maior suporte por parte da empresa do 
serviço de hospedagem e um espaço maior para armazenagem.  

Como criar uma identidade visual chamativa e atraente para fisgar seus visitantes 

 



O ser humano é um ser muito visual. A comunicação visual mexe com aspectos conscientes e 
inconscientes do publico, seja em termos de sentidos, mentais e emocionais. 

É por isso que um design chamativo e atraente faz a diferença. O “consumo” de um produto, 
no caso um site, começa pelo aspecto visual. 

O visual do seu site deve refletir os valores, os princípios, enfim, a identidade sua ou de sua 
empresa, contendo as características que a compõe. É a forma da sua marca se posicionar. 

Tendo essas informações em mente, determine as cores, as fontes e o estilo.  

O tipo de fonte vai depender do tipo de mensagem que você quer transmitir com o seu site. As 
fontes serifadas passam uma ideia de profissionalismo e refinamento, combinando com 
negócios mais sérios. 

Fontes não serifadas combinam com negócios mais modernos e despojados. 

A escolha das cores é importante, pois elas possuem o potencial de provocar emoções e 
sentimentos.  A cor adequada vai depender do que você quer despertar em seu público. 

As formas presentes no site devem ser usadas de acordo com os valores da sua marca, 
passando a visão que seu empreendimento possui. 

Produzir conteúdo de qualidade 

 

Hoje em dia, com o advento da era digital, o marketing tradicional vem dando espaço para o 
Inbound Marketing. 



Nesse novo marketing, o intuito é oferecer mais ao cliente, compartilhar mais conhecimento e 
experiência com esses clientes. 

Nesse sentido, o seu site deve produzir conteúdo de qualidade. Alimente-o constantemente 
com conteúdos interessantes, relacionado aos seus produtos e/ou serviços e que sirvam para 
auxiliar seus potenciais clientes de alguma forma.  

Esse conteúdo deve ser exclusivo, ou seja, nada de copiar de ninguém.  

Quando um possível cliente está com algum problema, ele vai procurar sanar a dúvida na 
Internet e encontrar essa solução. É isso que você deve fazer com seu conteúdo. A escrita deve 
ser leve e o texto deve ser visualmente agradável. Conteúdos em vídeo e imagens também são 
muito bem vindos. 

Otimização de sua página em SEO 

 

Pois bem. Seu site tem um visual fabuloso, um conteúdo memorável e um ótimo serviço de 
hospedagem. Porém, se ele não for mais facilmente encontrado pelos seus clientes, de nada 
adianta tudo isso. 

SEO é uma ferramenta, que possui centenas de técnicas, que faz com que seu site fique 
melhor posicionado nos mecanismos de busca e portanto mais facilmente encontrado pelo seu 
público.  

A otimização em SEO é o que vai garantir a sua visibilidade na rede. 

Elaborar planos e estratégias para fazer seu site crescer e se manter. 



 

Estude a concorrência. Veja o que outras empresas e empreendedores têm feito em seus sites 
e a partir disso procure pensar em estratégias diferentes, para se destacar deles e fazer a 
diferença. 

Parte da estratégia de marketing do seu site consiste pensar em seu público-alvo. Você 
precisa ter claro qual é o seu público alvo e quais os interesses e necessidades dele. 

É importante que você alimente/atualize seu site constantemente. Ele precisa estar sempre 
com conteúdos novos, a uma dada frequência, para atrair e fidelizar seu público consumidor. 

Uma estratégia fantástica é que seu site seja rotativo e responsivo. Rotativo, pois é 
interessante que ele possua links para seções internas e contato com a empresa. Responsivo, 
pois ele deve ser adaptado também a outros dispositivos, como smartphones e tablets. 

Planejamento e estratégia são essenciais para fazer seu site crescer, ter sucesso e se manter 
firme e forte na Internet. Cada etapa e cada detalhe contam muitos pontos para tornar seu 
site um verdadeiro fenômeno. 

 

Gostou das dicas? Já escolher um tema para seu site e sabe como fazê-lo acontecer? Quer ter 
êxito com seu site? Entre em contato conosco. Estamos muito interessados em saber sua 
opinião e suas dúvidas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


