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A BigHouseWeb

INÍCIO:

  Objetivo de ser uma
      terceirizada de agências

HOJE:

  Agência completa de
marketing digital

         FUTURO:

   Plataforma de
e-commerce própria



Direto ao ponto

GUIA RÁPIDO PARA 
DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS WEB 
QUE FUNCIONAM



1.  Planejar para dar certo

Traçar objetivos do projeto

Pesquisar referências

Recolher o máximo de informações



FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS: 

www.podio.com

Dica



IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS:

www.google.com/trends

Dica



2. SEO (Search Engine Optimization)

• Palavras Chaves - São termos recorrentes 
que serão buscados pelos usuários para 
encontrar conteúdo de interesse.

• Site otimizado - Respeita as políticas do 
google. Tem planejamento de conteúdo e 
links de sites direcionando para ele.



POLÍTICAS GOOGLE PARA SEO:

support.google.com/webmasters

Dica



3. Domínio

O domínio é a url do seu site. É o endereço que 
diz ao computador onde buscar a informação 
do seu site.

É importante que seja bem relacionado ao 
tema do seu site pois isso influência no SEO.



REGISTRANDO SEU SITE:

www.registro.br

• TENTAR SEMPRE O .COM.BR

• UTILIZAR PALAVRAS-CHAVES

• FÁCIL ENTENDIMENTO

• MAIS CURTO POSSÍVEL

Dica



4.  Servidor

É a casa do seu site.

É onde você armazena os arquivos e as 
informações a serem exibidos.

É lá que você cadastra os bancos de dados e 
e-mails. Normalmente é cobrada uma 
assinatura mensal.

Dá pra fazer um site sem servidor?



Utilize um servidor brasileiro.

Locaweb, KingHost, UolHost são os 
principais (principais não melhores)

Use senhas seguras

Dica



5.  Frontend e backend

visualização e interação do site.
É a parte estética.

armazenamento e processamento 
das informações. É onde a mágia 
acontece.

FRONTEND: 

BACKEND: 



Dica

Prepare-se para ouvir os seguinte termos:

FRONTEND

BACKEND

Banco de dados
PHP MySQL

HTML

Javascript
CSS

Ordenação



6.  CMS

É um Gerenciador de Conteúdos.

Permite que adicionar e editar as informações 
a serem exibidas no site em uma interface 
visual e sem necessidade de alterar o código.



UTILIZE O WORDPRESS:

www.wordpress.com

Dica



7. Testes do site

Finja ser um idiota e acesse seu site.

Clique onde ninguém clicaria e onde todo 
mundo clica. Envie formulários, acesse de 
diversos navegadores e dispositivos.



Dica
NÃO INTERESSA O SUPORTE

O importante é testar e registrar os erros



8. Ativação do projeto

Avise nas Redes sociais. Facebook, Twitter, 
Pinterest, GooglePlus, todos podem gerar tráfego 
importante neste início.

Faça Adwords e FacebookAds para dar o gás inicial.

Linkbuilding. Construa uma rede de links para 
seu site.



9. Deu certo?

Mensurar é tão importante como construir.

Integre com o Analytics estabeleça metas e 
conversões.

Mensure também as redes sociais.



10. Keep Walking

Projeto na rua, chegou a hora de fortalecer.

Gere conteúdo, incientive a interação, 
implemente melhorias constantes, fortaleça 
sua rede de links.



Dica final

Não se esqueça,
web dá trabalho.



Bonus Track...



Sorteio
Hospedagem

Hospedagem semestral 
com 5Gb de espaço e 
sem limite de tráfego.



Obrigado


