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Cartão de visitas das empresas no espaço que a própria expansão da grande rede obrigou-as a 
ocupar, os sites corporativos ganham cada vez mais atenção na estratégia de comunicação 
com os vários públicos das companhias. Alavancadas pelas múltiplas possibilidades abertas 
pela plataforma web 2.0, as páginas na internet são hoje muito mais do que um simples canal 
de comunicação com clientes, parceiros e fornecedores. Layout moderno, conteúdo 
permanentemente atualizado e, principalmente, interatividade, explorando ao máximo as 
ferramentas multimídia, tornaram-se elementos fundamentais para atingir corretamente 
clientes e, acima de tudo, fazê-los voltar.  
 
O que poderia ser uma opção há dez anos, transformou-se em uma necessidade para 
empresas de todos os portes em busca de competitividade. Ter um site corporativo apenas 
com um visual limpo e moderno não é tudo. É preciso atrair e fidelizar clientes, lançar 
produtos e serviços e reforçar a imagem corporativa da companhia. A exploração do portal na 
internet como canal de vendas é outra função amplamente utilizada vide o crescimento do e-
commerce nos últimos anos.  
 
Competitividade 
 
“Desenvolver um site corporativo eficiente é uma obrigação para quem pretende ser 
competitivo. É tão básico e necessário quanto fazer o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica). Com ele, as empresas podem mostrar seus valores e objetivos, manter um vínculo 
mais forte com os clientes, lançar produtos e serviços e apresentar seus projetos sociais, entre 
outras coisas”, diz Pedro Waengertner, professor de Comunicação Interativa da pós-graduação 
em Comunicação da Escola Superior de Propaganda & Marketing.  
 
David Reck, sócio-diretor da consultoria Enken, especializada em fornecimento de soluções 
para mídias digitais, acredita que a importância institucional dos sites corporativos tronou-se 
decisiva para a imagem das empresas. “Não vejo nenhuma outra forma de interação com a 
marca mais intensa. Os sites são praticamente a alma das empresas. Cada vez mais se vê 
companhias cortando verbas publicitárias na internet para investir em seu próprio site. Para o 
mercado, o cuidado no portal reflete a atenção dispensada aos clientes. Por isso, é importante 
trabalhá-lo bem e mantê-lo permanentemente atualizado”, diz.  
 
Para Reck, no entanto, as empresas podem fazer ainda mais para atingir o público. “Com a 
importância cada vez maior da internet na vida das pessoas, em especial do público mais 
jovem, o site corporativo é o mínimo que uma empresa deve possuir. É claro que o portal deve 
ser o ponto central da imagem da companhia na grande rede, mas o trabalho pode ser 
ampliado com ações complementares em sites de relacionamento, Youtube e Twitter”, 
acredita.  
 
Ferramentas 
 
Para o desenvolvimento do site corporativo — do layout às ferramentas disponíveis para a 
montagem da página, os cuidados por parte das empresas devem ser muitos. “Ter bem em 
mente qual o público-alvo do site é o primeiro passo. É importante também fazer pesquisas de 
mercado para entender como as concorrentes se posicionam na internet. A partir deste estudo, 
a empresa pode encontrar um diferencial. Ouvir clientes e parceiros também é uma boa dica. 
Ao mesmo tempo, preocupação excessiva com o layout não é saudável. No mundo corporativo, 
o conteúdo é muito mais importante”, avalia Helton Falusi, sócio-diretor da HTC, 
desenvolvedora de sites e sistemas online.  
 
Sites meramente institucionais não costumam dar o retorno desejado, pensa David Reck. “É 
claro que tudo depende do nicho de atuação da empresa, mas é preciso criar atrativos para 
que os visitantes retornem. Por conta disso, o conteúdo torna-se parte importante do 
desenvolvimento da página. Investir em atrações, como games, fóruns e blogs, são boas 
alternativas”, acredita.  



 
Com o lançamento da web 2.0, interatividade se tornou palavra de ordem no mundo virtual. 
Ainda assim, diante das possibilidades ofertadas pela nova plataforma, é necessário definir 
com precisão quais ferramentas devem ser implantadas. “Existe uma salada de opções, seja 
para montar o layout ou desenvolver o conteúdo. Na busca da interatividade, as principais 
tendências são a criação de fóruns e blogs, bem como o envio de mensagens de texto para 
celulares, entre outras. Embora não seja algo tão vanguardista, explorar canais multimídia em 
especial vídeos continua sendo uma boa opção”, diz Falusi.  
 
Search Engine Optimization. Outra questão importante se refere à programação e redação do 
conteúdo. “Cerca de 50% dos acessos atualmente são redirecionados de consultas em sites de 
busca. Por isso, se posicionar bem nestes portais, como Google e Yahoo!, é fundamental”, 
lembra Pedro Waengertner.  
 
Por conta disso, o desenvolvimento de sites atualmente se baseia no Search Engine 
Optimization (SEO), um conjunto de práticas em programação e redação de conteúdo que 
visam o melhor posicionamento em sites de busca.  
 
O SEO surgiu com a nova geração de sites de busca. Antes dela, a organização dos links em 
páginas de resultados se dava por ordem alfabética. Hoje, o posicionamento depende da 
relevância, definida por algoritmos que definem o quanto a página é importante.  
 
“O SEO nada mais é do que a otimização de uma página, ou até do site inteiro, para ser 
melhor compreendido pelas ferramentas de busca. A consequência é o melhor posicionamento 
nas páginas de resultados. Ao mesmo tempo, não se deve confundi-lo com links patrocinados. 
Nestes, as empresas podem pagar para ter a garantia de ficar na frente dos demais 
resultados”, explica Waengertner.  
 
Vídeos. A marca de streetwear carioca Addict apostou nas ferramentas multimídia em seu site, 
renovado há dois meses, para atingir melhor a clientela. “No site, mostramos a linha de 
conceito da marca, que explora arte e esportes radicais. Como nosso público é formado por 
muitos jovens, apresentamos todo o conteúdo em vídeos. Por meio deles, os clientes podem 
conhecer nossos valores e produtos. Considero o portal nosso cartão de visitas, a melhor 
forma de nos apresentarmos para o mercado”, diz João Mello Leitão, sócio da Addict.  
 
Segundo Mello Leitão, todo o conteúdo é desenvolvido pela própria empresa. “Hoje, além da 
loja, que representa 85% da receita, a Addict possui outras duas unidades de negócios: a Add 
Studio, responsável pela área de comunicação da marca e que também oferece serviços como 
pintura de interiores, além de uma oficina de grafite, e a Add Filmes, produtora de vídeos. A 
última é quem mantém nosso conteúdo permanentemente atualizado”, diz. O empresário 
revela que o site deve trazer novidades em breve. “Cada vez mais percebo que o cliente quer 
interagir conosco. Por isso, devemos lançar em breve novas ferramentas de interatividade, 
como uma área para postagem de vídeos e mensagens”.  
 
A desenvolvedora de sites Crivo foi outra que renovou o portal recentemente. Para a Crivo, 
que atua no mercado de tecnologia da informação (TI), o site tem grande relevância. “Na 
nossa página, o público entra em contato com nosso produtos e ferramentas. A versão final 
ficou pronta no final do ano passado. Desde então, aumentamos a audiência em 100%”, revela 
Renata Bove, gerente de Marketing da Crivo.  
 
Segundo a executiva, a diretoria da empresa se reúne mensalmente para avaliar a audiência 
do site. “É importante disponibilizar um conteúdo claro, para que os usuários encontrem todas 
as informações com rapidez. Criar ferramentas de interação com os clientes também é 
fundamental. Em nossa página, criamos uma enquete para atrair visitantes e estreitar o 
contato com a base de clientes. Além disso, oferecemos áreas para baixar programas de 
treinamento”, revela.  
 
Webjet. Quem ainda não renovou o site, à luz da web 2.0, já se movimenta para fazê-lo. É o 
caso da Webjet Linhas Aéreas, que está desenvolvendo seu novo portal. “Para nós, o site tem 



uma importância dupla: como canal de comunicação com os clientes e para venda de 
passagens ferramenta obrigatória atualmente para uma empresa aérea. Já contratamos duas 
empresas para desenvolvê-lo, uma para a parte visual e outro para a comercial. Pesquisamos 
as principais tendências no mercado doméstico e internacional, além de outras empresas do 
varejo, para criar um portal rápido, objetivo e, acima de tudo, funcional”, diz diretor comercial 
e de Marketing da Webjet.  
 
Segundo o executivo, o novo portal deve refinar os serviços existentes e buscar mais 
interatividade. “Embora ainda não haja nada definido, criaremos novas ferramentas de 
comunicação com os clientes. E, além da venda de passagens, teremos mais informações 
sobre rotas, destinos, promoções e documentação, entre outras, bem como os serviços de 
aluguel de carro e reserva de hotéis, operados por empresas parceiras.”, afirma.  
 
A Webjet tem urgência para a renovação, revela Botelho. “Desde a chegada da nova diretoria, 
em janeiro, vivemos uma nova fase. Desde então, empreendemos uma série de mudanças na 
comunicação, que incluiu a renovação do logo da companhia. O site precisa acompanhar essa 
alteração rapidamente, afinal é nosso cartão de visitas na internet. Ele estará pronto até o 
início do segundo semestre”, revela. 
 

 
 
Soluções para micros e megaempresas  
 
11 de Maio de 2009 A rapidez no desenvolvimento de novas tecnologias na internet força as 
empresas a renovarem os sites corporativos de forma recorrente. Especialistas acreditam que 
o tempo de vida de um portal é de cerca de dois anos. O desenvolvimento das páginas que 
utilizam as principais tendências do mercado, como a plataforma web 2.0, pode custar entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil, mas há opções que se encaixam em todos os bolsos.  
 
Segundo David Reck, sócio-diretor da consultoria Enken, especializada em fornecimento de 
soluções para mídias digitais, pequenos e microempresários podem, inclusive, montar os sites 
de suas empresas a partir de ferramentas gratuitas na internet. “Recomenda-se a contratação 
de um profissional experiente para montar a página e atualizar o conteúdo, mas, ainda assim, 
sai muito mais barato do que é cobrado no mercado”, acredita.  
 
Há empresas brasileiras, no entanto, que desenvolvem sites corporativos com preços 
acessíveis. A Samba Internet, especializada no desenvolvimento de soluções para a grande 
rede, desenvolveu no final do ano passado o Samba®Business, produto que integra 
ferramentas de web 2.0, como videomail e envio de mensagens de SMS, além de webmail 
business, que custa R$ 249 há ainda uma taxa mensal de R$ 54,90 para hospedagem do site.  
 
“Segundo dados do Sebrae, 80% dos microempreendedores brasileiros não possuem páginas 
na internet. Nosso objetivo, ao lançar o produto, era popularizar o acesso de pequenas e 
microempresas, além de profissionais liberais, ao que há de mais moderno em sites 
corporativos”, diz André Fernandes, líder do projeto e sócio-diretor da Samba Internet.  
 
Já a Aprex oferece serviços online a profissionais independentes e pequenas empresas. O 
software da companhia captura informações das agendas de programas e sites, como Outlook 
ou Google, acrescentando uma série de serviços. Entre eles, permite que o usuário vizualize 
aquivos a partir do computador ou do celular. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 maio 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


