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Apresentação
A internet é um meio de comunicação capaz de unir
indivíduos em todas as partes do mundo, abrangendo
bilhões de pessoas. Somente no Brasil, o número de
usuários já ultrapassa os 75 milhões, o que representa
37,8% da população, incluindo todas as classes sociais e
econômicas. O mundo virtual destaca-se por agregar todos
os tipos de conteúdo e hoje ele é utilizado como a grande
ferramenta de busca de informações.
Apesar disso, muitos empresários ainda pensam que pouca
gente acessa a internet. Na verdade, o número de usuários
no Brasil vem crescendo rapidamente. Entre os anos 2000
e 2010, a quantidade de internautas brasileiros cresceu
1.418,9%1. Cerca de metade desses usuários acessam em
lan houses e integram as classes C, D e E.
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Mesmo com este mundo de oportunidades, mais da metade
das empresas – especialmente as pequenas – ainda não
tem um site próprio. E mais, grande parte das empresas que
já atuam na internet possui páginas que utilizam pouco os
recursos disponíveis.
Uma das principais formas de uma empresa ficar disponível
para todo esse enorme público é tendo o próprio site na
internet. Nele, serão apresentados a empresa e os produtos/
serviços. É um meio eficaz e estratégico para atingir o
público de interesse, em que o seu negócio poderá ser
conhecido e acessado por qualquer pessoa, mesmo que
esta esteja em outro continente.
http://www.internetworldstats.com/top20.html (2010)
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“Esta cartilha mostra como desenvolver seu site e inserir sua
empresa no mundo digital. Além de conhecer as vantagens
e obstáculos que o empresário precisa superar para usar
melhor a internet nos negócios”

Toda menção a empresas e/ou marcas contidas nesta
cartilha Como criar um site de sucesso tem o propósito
único e exclusivamente ilustrativo.
Sucesso!
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No site da empresa é possível inclusive realizar vendas.
Estima-se que, em 2011, cerca de R$ 20 bilhões serão
movimentados no comércio online. Além disso, 94% dos
internautas pesquisam sobre produtos e serviços antes de
comprar. Se a sua empresa ou o seu produto não estiver
presente na internet, há uma boa chance de o seu cliente (ou
o potencial cliente) comprar de seu concorrente.

O site ou website é um dos mais importantes
espaços que uma empresa pode ter na
internet. Em resumo, um site é um local na
rede mundial de computadores onde estão
reunidas informações sobre determinado
tema – uma pessoa, uma empresa,
notícias, piadas, vídeos etc. – podendo ser
acessado por qualquer usuário no mundo
que conheça seu endereço. No caso de
um site empresarial, ele deve apresentar
informações da empresa. É como se fosse
sua sede dentro da internet. Portanto,
deverá ser o ponto central da sua estratégia
de comunicação virtual com os clientes.

ENTENDA O
QUE É UM SITE
Entenda o que é um site
O site é o seu endereço na internet.
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