
15  MOTIVOS PARA SUA EMPRESA ESTAR 

ONLINE 

 

Introdução 

Primeiramente, quem acha que não há necessidade 
de uma empresa estar online, necessita 
urgentemente rever seus conceitos. Atualmente é 
impossível alguém que não procure informações de 
alguma empresa pelo GOOGLE. A princípio, basta 
escrever o nome do que se procura, pesquisar e lá 
estarão todas as informações necessárias. De 
antemão, é possível encontrar desde endereço e 
telefone até a reputação do lugar. O empresário de 
hoje deve ter a certeza que há a necessidade de sua 
empresa estar online para que ele obtenha melhores 
resultados. Uma empresa que não possui um site é 
como um grão solitário, pois enquanto os 
concorrentes cada vez mais buscam jogar 
informações, dados e tudo o mais que julgam 
necessários nas redes sociais, o grão solitário 
continua fora da saca . Nas próximas páginas você 
verá 15 motivos para sua empresa estar online e 
como fazer isso. 

A importância da internet para os seus negócios 

A princípio, é preciso dizer que a internet mudou a 
forma como o mundo se relaciona. Do mesmo modo, 
podemos resolver problemas e fechar negócios com 
um clique. A primeira vista pense na seguinte 



situação: A empresa X possui um site, com 
informações e feedback de seus clientes. Já a 
empresa Y não pode ser encontrada na internet. Você 
como consumidor, vai preferir utilizar os serviços de X 
ou Y? Parece meio óbvio não é mesmo? Claro que as 
pessoas vão preferir consumir da empresa X que é 
facilmente encontrada na internet, bem como possui 
todas as informações e opinião dos clientes. Fica 
claro nessa situação hipotética que a empresa Y está 
ficando para trás da concorrência. E é isso que 
acontece na vida real com quem deixa seu negócio 
fora do mundo virtual. A seguir você verá 15 motivos 
para sua empresa ter um site. 

15 MOTIVOS PARA SUA EMPRESA ESTAR 
ONLINE 

Todos os seus concorrentes já fazem isso 

A princípio, todos os seus concorrentes ou pelo 
menos a maioria deles, já possuem um site na 
internet. Possivelmente, também tiveram dúvidas se 
isso lhes traria resultados, mas apostaram e se deram 
bem. Em síntese, criar um site para sua empresa, 
você não ficará mais para trás das outras empresas 
que concorrem com a sua. Pense nisso! 

Ganhar a confiança do consumidor 

Antes de mais nada, vale dizer que o consumidor dos 
dias de hoje não se contenta mais com a caderneta 
que marcava suas compras na vendinha da esquina. 



Assim como os dias mudaram, eles também, e estão 
sempre em busca do que há de melhor, sem deixar 
de pensar no preço também. Ter um site traz 
confiança ao consumidor, que pode ter acesso as 
informações da empresa, dos produtos e serviços, 
bem como a tudo o que julga importante. 

Fortalecimento da marca 

Primeiramente, uma empresa que está online, que 
possui um site bem estruturado, consegue ter uma 
marca forte, ganha credibilidade. Ainda mais parece 
impensável que um estabelecimento que se preze 
não esteja presente na internet. Isso acaba o 
tornando fraco, desvalorizado e deixa o consumidor 
descrente quanto aos serviços por ele prestados. 

Atingir público fora da sua região 

Antes de mais nada, ter um site permite que você 
alcance um público que não está na sua cidade ou 
região. Desse modo, ainda que sua empresa fique 
localizada no sul, é possível que alguém que more no 
nordeste tome conhecimento dos serviços prestados 
através das informações contidas no site da empresa. 

Alcançar potenciais clientes (Gerar Leads) 

Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas Leads 
nada mais são do que os potenciais clientes de sua 
empresa. Ao passo que sua marca ganha um site, 
esses Leads o encontram, e através de e-mails que 



assinam, recebem informações sobre a empresa e 
seus produtos. Após identificar esses potenciais 
clientes, fica mais fácil fornecer exatamente o que 
eles procuram. 

Conseguir o perfil dos clientes 

Primeiramente, aqui você já parte do pressuposto de 
que o visitante do site já é seu cliente e através dos 
mecanismos de cadastramento contidos nele, poderá 
conhecer ainda mais a fundo quem consome seu 
produto e como melhorar para fidelizar esse público 
de vez. 

Presença também nas redes sociais 

Desde já, você precisa saber que além de precisar de 
um site, é importante também estar nas redes sociais. 
Facebook e Instagram são essenciais nessa ideia de 
conectar sua empresa. Quando um cliente ou futuro 
consumidor acha sua empresa em uma dessas redes 
sociais e se depara com o link para um site, 
automaticamente sua marca ganha força e 
credibilidade. 

Criação de conteúdo estratégico 

Já pensou entrar em um site e encontrar exatamente 
o que você procurava? Desde contatos da empresa, 
preços além de um pequeno texto explicando o que 
cada produto ou serviço pode fazer? Criar um 
conteúdo estratégico, visando suprir as dúvidas e 



interessas o consumidor é de suma importância e ter 
um site proporciona a criação. 

Baixo investimento 

Para que sua empresa tenha um site você terá de 
investir muito pouco se comparado ao sucesso que 
terá. E deve-se encarar exatamente assim, como um 
investimento, pois os resultados serão certos. 

Propaganda para a empresa 

Foi o tempo em que a propaganda em rádio, tv e 
jornal eram as únicas formas de se conseguir divulgar 
um negócio. Durante um tempo até mesmo o carro de 
som era utilizado par isso. Porém, hoje em dia a 
propaganda mais eficiente é a feita de forma online. 
Divulgar a empresa dessa forma traz resultados mais 
rápidos e custa muito menos. 

Atingir um público que é conectado 

De antemão vale dizer que o público para o qual seus 
serviços é voltado é muito importante. Porém, manter 
sua empresa online garante que um novo público 
também seja contemplado. São as pessoas que estão 
sempre conectadas.  

Ter um Perguntas Frequentes 

Sabe aquelas dúvidas que surgem sobre um produto, 
serviço ou mesmo sobre preços e políticas de 



cancelamento de compra? Pois então, Quando se 
tem um site, tudo isso é passível de ser resolvido. Um 
cantinho para Perguntas Frequentes é quase um 
alívio para os internautas consumidores que não 
querem falar com ninguém para sanar suas dúvidas. 

Responder perguntas de maneira rápida 

Outra coisa que todo consumidor busca é resposta 
rápida para suas dúvidas. Poucas coisas são mais 
gratificantes do que entrar em um site e encontrar um 
chat ou mesmo um e-mail no qual seja possível enviar 
sua dúvida. Porém, lembre-se, é importante 
responder rápido, no máximo 24h depois. 

Estar 24 horas aberta 

Imagine uma empresa que está aberta 24h por dia? É 
exatamente isso que acontece com quem está 
presente na internet. Não importa dia, hora, ano, sua 
empresa estará aberta fornecendo todas as 
informações e produtos que o consumidor deseja. 

Presença nos buscadores 

Por fim, não há como falar em tecnologia, sites e afins 
sem citar os buscadores de internet. O mais famoso, 
o google, é responsável por trilhões de respostas que 
os internautas buscam. Ter um site e posiciona-lo 
bem com técnicas SEO faz toda diferença e garante 
uma posição muito boa para quando pesquisarem o 
seu conteúdo. 



CONCLUSÃO 

Conclui-se que não é possível pensar em uma 
empresa de negócios sem que a mesma se encontre 
na rede mundial de computadores. Planejamento, 
qualidade e estrutura são importantes, mas uma boa 
colocação nos mecanismos de busca é essencial. 
Pense nisso e não perca mais tempo! 

 

 

 


