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A Importância do Planejamento 
 
Na empresa da qual sou diretor (SOLUTE - Informática e comunicação - www.solute.com.br, 
em Brasília) foram elaborados alguns passos a serem seguidos ao se "conseguir" um cliente. 
Esses passos foram desenvolvidos em função dos processos de organização da empresa. 
Assim, foram enumeradas etapas que facilitam o método de trabalho de acordo com as nossas 
possibilidades:  
 
1ª Etapa) Apresentação da empresa 
2ª) Briefing com o cliente 
3ª) Planejamento 
4ª) Análise das tecnologias empregadas 
5ª) Elaboração e entrega do orçamento 
6ª) Aprovação do cliente 
7ª) Brainstorm 
8ª) Conteúdo 
9ª) Story Board 
10ª) Produção/desenvolvimento 
11ª) Revisão 
12ª) Apresentação ao Cliente 
13ª) Aprovação  
14ª) Entrega 
15ª) Manutenção operacional (dependendo do contrato) 
 
A intenção da minha matéria é aprofundar na etapa nº 03, o planejamento. 
 
Muitas vezes ao se conquistar um cliente e começarmos a desenvolver um site nos 
esquecemos de uma parte muito importante do processo que é o planejamento.  
 
A pessoa responsável pelo planejamento deve deter o conhecimento, pelo menos básico, das 
ferramentas utilizadas para se desenvolver um site. É preciso saber o que é possível fazer, 
qual tecnologia é a mais difícil de ser empregada, qual a mais adequada. Além disso deve-se 
ter o "feeling" para saber o que o cliente deseja e o que o mercado quer. Uma propaganda 
vista há muitos anos atrás ainda está na memória e é extremamente oportuna. A propaganda 
era uma placa conforme a ilustração abaixo:  

 

E, planejamento é bem isso mesmo. A figura acima nos demonstra que, antes de se escrever a 
palavra devemos ver o espaço, o tamanho das letras e se essa palavra realmente irá caber no 
espaço definido. Ou seja, antes de tudo deve-se planejar. Se a pessoa não planejar bem o que 
deseja pode acabar dando errado no final. 
 
O planejamento de um site é fundamental. Sem planejamento as coisas podem dar errado ou 
não saírem como previsto. Alguns primeiros passos básicos de planejamento antes da criação 
de um site são importantes como: Nome, descrição, URL (endereço), cronograma de 
atividades e local de hospedagem. 
 
Também é necessário reunião com o cliente (briefing) para avaliação de metas importantes 
relativas ao desenvolvimento como: objetivo do site, foco, público a que se destina (público-
alvo), pesquisa de mercado, análise da concorrência, identidade visual utilizada pela empresa, 
verificação do que está sendo feito nas mídias offline.  
 



Talvez o mais importantes desses passos, seja o objetivo do site. Pode ser definido pelo cliente 
ou pela empresa desenvolvedora, depois de análise e estudo das possibilidades, ferramentas e 
mercado. Essa é a parte mais importante e a mais difícil. Por quê? Porque definir esse ponto 
de partida é, muitas vezes, polêmico e significa a essência do processo. Toda a linha, da 
criação as tecnologias empregadas, deverão seguir o objetivo principal do site. O verdadeiro 
problema está em alguns clientes não saberem qual o objetivo de suas empresa na Internet. A 
pergunta correta a se fazer é : Por que ter um site na Internet? Ou Para que? 
 
Em algumas ocasiões apresentamos ao cliente as vantagens que o "meio" Internet proporciona 
e o que é possível fazer em uma página. Muitas vezes também a empresa que pretende ter um 
site já possui algum objetivo ou alguma expectativa específica. 
 
O que não se pode esquecer é que, antes de desenvolver um site, é preciso definir um a três 
objetivos concretos, podendo ser : 
 
- aproximação, satisfação e fidelização do cliente; 
- prestação de serviços; 
- informação; 
- divulgação de produtos e serviços; 
- vendas; 
- entretenimento; 
- fortalecimento ou construção da marca da empresa; 
- ferramenta de pós-venda (avaliação, sugestões, críticas, comentários). 
- ferramenta de marketing para promoções ou extensões de campanha offline; 
- Dentre outros mais específicos. 
 
Mas é claro que o planejamento não pára por ai. Ele deve acompanhar todas as outras etapas 
necessárias, do desenvolvimento ao lançamento e até acompanhamento do site, (para ver se 
está alcançando os objetivos e resultados previstos ou não). 
 
Como viram, ainda há várias etapas a serem realizadas após esse início, mas com certeza para 
um trabalho bem feito, tem sempre um bom planejamento que o antecede.  
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