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Dados para desenvolvimento de site

Estratégia

1. Por que você quer um site? O que você espera realizar através do site?
2. O que você quer que os usuários façam em seu site?

Sobre a empresa

1. Você já possui site? Qual a URL?
2. O que você mais gosta em seu site atual?
3. O que você não gosta em seu site atual?
4. Quais produtos ou serviços você vende?
5. Quem são seus principais concorrentes? Como você se difere deles?
6. Quais sites de concorrentes você gosta? Tem alguma coisa neles que você gostaria de

ter no seu site?

Público alvo

1. Qual público você quer atingir com o site (clientes, prospects, usuários em geral)?
2. Qual a faixa etária do seu público?
3. Qual o conhecimento sobre computadores e internet de seu público (escala de 0 a

10)?
4. Com que freqüência você espera que seu público visite o site?
5. Seu público possui algum tipo de necessidade especial (acesso móvel, multi

linguagens, fonte maior para facilitar a leitura)?

Projeto

1. A empresa já possui identidade visual (logomarca, cores padronizadas, fontes)?
2. Sua identidade visual está vetorizada ou ao menos é possível conseguir os arquivos

originais com o criador da identidade da empresa?
3. Você tem alguma preferência de cores? Gostaria de incluir ou excluir alguma cor para

o site?
4. Cite 3 coisas que são extremamente importantes para o design do seu site (fontes,

posição dos menus, etc.).
5. Liste alguns sites que você gosta, incluindo as URLs se possível.
6. Qual o prazo esperado ou data exata para conclusão do projeto?
7. Você tem alguma idéia de quanto pretende investir para a criação do site?

Dados adicionais

1. Você quer um site com painel de controle para que você mesmo possa atualizar o
conteúdo (CMS)?

2. O site terá vendas de produtos (eCommerce)? A venda será toda processada pelo site
ou será negociada por email?



3. Você precisa de ajuda para otimizar seu site para mecanismos de busca (SEO) ou você
mesmo vai cuidar disso?

4. Você precisa de relatórios de acesso do site (Analytics)?
5. Você possui um domínio registrado e hospedagem para o site? Se sim quais são os

dados de acesso ao painel?
6. Você precisa de alguma funcionalidade adicional (cadastro de clientes, login,

calendários, fóruns, blog, RSS, newsletter)?


