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Material para palestra: 
Como um site pode alavancar o seu negócio 

 
 
 
 
Presença Digital  
Forma mais Efetiva de estar com uma presença digital 
apresentando sua empresa 24 horas por dia todos os dias da semana 
 
Um site é 
Endereço (registro.br, godaddy.com e outros) 
Hospedagem (???) 
Conteúdo (texto, áudio, fotos e vídeos) 
 
Pra que preciso de um site? 
Gerar credibilidade (Branding) 
Dar publicidade à minha empresa, ajudar na divulgação e promoção de vendas 
Apresentar meu portifólio ou catálogo de produtos 
Ter mais um canal de comunicação 
Posso personalizar tudo com a cara de minha empresa 
O site é meu, e não “Casa Alugada” 
 
 
Benefícios que um Website oferece 
Aparecer nos buscadores de itens, como: Google 
Conversão de visitantes em “leads” ou “prospects” 
Fidelização de Clientes 
Abrir a possibilidade de abrir novos clientes e mercados 
Vender mais 
Interagir com sua audiência (blog, links para mídias sociais, chats ao vivo) 
Formar autoridade sobre seu produto ou serviço 
Apresentar seu produto ou serviço ao seu potencial cliente 
 
Estratégicas para um site 
Inbound Marketing 
Catálogo de produtos 
Loja online 
Tutorias e vídeos de instrução 
 
 
Como trabalhar melhor site 
Técnicas de SEO e SEM 
Usabilidade 
Hospedagem de qualidade 
Performance 
Segurança https, selos de segurança e manutenção constante 
Ser responsivo 
Conteúdo relevante e original (seu) 
Acompanhar o desenvolvimento pelo Google Analytics 
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Como se constrói um site 
Programação de dados (ASP, PHP, Java e outros) 
CMS (wordpress, joomla e magento) 
Construtores Gratuitos (wix, lojaintegrada, ELO7, lojavirtual, VTex, simplo7, boxloja, yola e 
outros) 
 
Quem faz sites? 
Qualquer pessoa 
Agência de Marketing 
Programadores e gestores de TI 
Curiosos 
Pessoas que dedicam seus serviços a aprender sobre o mundo dos sites 
 
 
Tipos de sites 
Site Institucional 
Ecommerce, comércio eletrônico, loja virtual 
Site Dinâmico 
Site “ONE PAGE” 
Blogs 
Portais 
EAD 
Marketplaces 
 
 
 
Qual tipo de site é capaz de Vender pela Internet? 
Mídias Sociais 
Não, mídias sociais não são sites. São aplicativos que te oferecem a oportunidade de se 
relacionar com os outros e NÃO VENDER. 
As mídias sociais promovem as vendas. 
Instagram não vendem, nem com sua loja (store). Pelo menos até então. 
Facebook, YouTube, TikTok, Pinterst NÃO Vendem.  
Marketplace (Rakuten, Pasthaus, Magalu, Americanas, Mercado Livre, Ali Express e 
vários outros) 
Site Alugado (wix, loja integrada e outros) 
Site Próprio 
 


