
como gerar receitas 
usando a presença online

Crie um Site 
Profissional 
para o seu
Negócio
no Wix



Sabemos que essa informação parece 
óbvia: a internet revolucionou o mundo, 
as distâncias se tornaram menores e 
todos estão muito mais conectados.

Na esteira dessa verdadeira 
transformação, certamente é natural 
que a construção de sites torne-se 
mais democrática. E isso aconteceu, 
o mercado permanece em franca 
expansão, com novidades e novas 
ferramentas.

Aqui na Na Boca do Lobo, usamos 
algumas delas – varia de projeto para 
projeto, demanda para demanda. Mas 
ainda não encontramos alguma que 
seja melhor do que o Wix para micro, 
pequenos e médios empreendedores.

Criar um site 
profissional 
nunca foi 
tão fácil.
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Os motivos resumem-se em alguns 
pontos:

• Curva mínima de aprendizagem

• Não há necessidade de aprender 
ou trabalhar com sequer uma 
linha de código

• Segurança das informações

• Agilidade no tempo de resposta

• Preço

• Qualidade dos templates e das 
ferramentas disponíveis

O que isso significa? 

Que, sim, é possível sentar e criar um 
site profissional, elegante e seguro 
para o seu negócio, mesmo se você 
não for designer, programador ou de 
qualquer área correlacionada.

Deu check positivo nos três pontos 
anteriores?

Então você está pronto(a) para começar 
e desenvolver uma presença online que 
vai alavancar suas vendas, visitações e 
oferecer um ar profissional para o seu 
negócio.

Se você quiser vender.
Se quiser oferecer conteúdo.
Se quiser conseguir agendamentos 
para o seu serviço.
Se quiser fazer um curso online.
Ou se quiser apenas compartilhar 
pensamentos em um blog.

Leia o ebook e, em seguida, chegou a 
hora de colocar a mão na massa.

Caso tenha qualquer dúvida, o caminho 
oficial do Wix é o suporte da empresa: 
https://support.wix.com/pt

Vamos começar?
Você vai 
precisar de:

Tempo (pequeno, algumas  
horas ou alguns dias, não  
mais do que isso)

Um computador com  
acesso à internet

Disposição e criatividade
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Primeiros 
Passos 
no Wix



Para começar, que seja do começo.
Nesse ebook, vamos ensinar um passo 
a passo com dicas valiosas para que 
você possa, sozinho(a), criar um site 
profissional e funcional para seu 
negócio, responsivo, ou seja, que tenha 
uma estrutura específica para o mobile.

Há várias empresas/ferramentas  
que o auxiliam nesse processo. 
Aqui, falaremos do Wix.

Se você nunca entrou no Wix, ou  
sequer ouvir falar a respeito, trata-se  
de uma empresa israelense, com mais 
de 180 milhões de usuários no mundo  
e escritórios espalhados pelo mundo.  
No Brasil, há profissionais em  
algumas cidades.

A Na Boca do Lobo usa o Wix para fazer 
sites para clientes, e também já realizou 
uma série de vídeos no Brasil e nos 
Estados Unidos com usuários reais.

Esse ebook, no entanto, não tem 
qualquer relação com essa parceria. 
Trata-se de uma ferramenta especial  
no mercado, da qual somos usuários  
e por isso acreditamos que esse ebook 
seja de grande valor para micro, 
pequenos e médios empreendedores, 
ou mesmo para pessoas físicas que 
precisam criar um portfólio online  
ou desenvolver um projeto.
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