
Quanto custa criar um site em 2022?

Podemos dizer que o preço médio para a criação de um site está entre R$ 600 à R$ 11.200, isto 

para sites de 1 (one-page) até 16 páginas. Sites institucionais são mais baratos que lojas virtuais, 

mas não se preocupe nesse artigo vamos informar os a média dos principais valores encontrados 

no mercado atualmente.

Se você pensa em criar um website, você tem dois caminhos: “faça você mesmo” ou “contratar 

uma agência”. Independente da sua escolha existe um custo envolvido para criação de um site. 

Isto se dá por diversos fatores como servidor de hospedagem, domínio, design do layout, 

funcionalidades, etc. E, no caso de contratar uma agência, ainda existe o custo da própria.

Tabela de preço para criação de sites em 2022 (preços atualizados):

Tipo de site

Custo médio para

criação/desenvolvi

mento

Custos anuais¹

Blog pessoal ou site para profissionais 

autônomos

(1 – 5 páginas)

R$ 250 à

R$ 1.500

R$ 500 à

R$ 2.600

Site para startups ou pequenas empresas²

(8-16 páginas)

R$ 1.000 à

R$ 9.000

R$ 800 à

R$ 2.200

Site corporativos para grandes empresas

(25-75 páginas)

R$ 2.000 à

R$ 40.000

R$ 2.000 à

R$ 15.000

E-Commerce Website³

(100-1000 páginas)

R$ 240 à R$

255.000

R$ 240 à

R$ 30.000

¹ os custos anuais envolvem servidores, domínio, plug-ins, suporte, etc.
² consideramos startups que estão no início de sua operação, grandes nomes certamente não se encaixam nessa 
categoria
³ a grande diferença de preço se dá por conta do número de plataformas prontas para e-commerce

https://simpplim.com/servicos/criacao-de-websites


Componentes que influenciam diretamente no custo de criação de um site

Você deve estar se perguntando “é realmente possível criar um site totalmente de graça?” 

resposta rápida: sim, mas certamente ele não terá a qualidade que um site profissional precisa ter.

Em pleno 2022, ano em que escrevo este artigo, criar um site se tornou muito mais acessível, a 

única coisa que você tem que ter em mente são alguns fatores que influenciam diretamente no 

preço do seu website, os principais fatores são:

•O tipo de site e número de páginas;
•Domínio;
•Hospedagem;
•Design (layout do site);
•Tecnologia utilizada;
•Componentes adicionais;
•Manutenção.

Tipo de site

Um site de portfólio é mais simples que uma loja virtual, o número de páginas está completamente
ligado ao tipo de site. As escolhas dependem do objetivo que você quer com seu site. Conheça 
um pouco mais sobre os tipos de sites:

Site institucional

Um site institucional pode se dizer que é o tipo mais comum encontrado pela web.O objetivo dele 

é apresentar a empresa e, se for da estratégia da empresa, fazer marketing de conteúdo. A opção 

é perfeita para empresas que desejam expor na internet seus trabalhos e conquistas.

Além disso, se bem trabalhado, o marketing de conteúdo produzido no blog e otimizado para os 

mecanismos de busca pode servir como um novo canal de aquisição de clientes.

OnePage

Uma boa estrutura para iniciar um novo negócio é o site one-page. Nele, todas as informações 

são apresentadas em uma única página. Os sites de página única são bons para eventos, 

restaurantes, ou qualquer outro tipo de empreendimento que não necessite de muitas páginas 

para apresentar seus serviços.



Loja virtual

Mais conhecido como e-commerce, os sites do tipo loja virtual são uma ótima maneira de se 

vender produtos. Estes são sem dúvida o tipo mais diverso, pois existem empresas que 

necessitam de apenas algumas páginas para expor seus produtos. Por outro lado, existem 

empresas que adotam o modelo de marketplace onde outras pessoas podem vender seus 

produtos neste site.

Sites aplicativos

Sites aplicativos são aqueles que executam alguma função para o usuário. Um ótimo exemplo é 

o CifraClub, nele além de se aprender as notas de um instrumento, você pode compartilhar cifras 

e diversas outras formas de interação com o conteúdo. Sites desse tipo geralmente são 

considerados PWA’s ou progressive web apps — mas isso é assunto para outro artigo.

Agora que você conhece alguns dos principais tipo de websites vamos aos outros fatores 

que influenciam diretamente no preço de um website.

Domínio

Domínio é o nome que irá aparecer na URL do seu website.

O que é um domínio?

É como sua impressão digital online – é específico para você. Embora outros sites possam ter 

nomes de domínio como esse, seu nome de domínio é exclusivamente seu. No entanto, para 

obter os direitos sobre o seu nome de domínio, você deve comprá-lo e registrá-lo anualmente, o 

que é considerado nos custos iniciais e contínuos do site.

Por que um domínio é importante?

Seu nome de domínio é essencial porque cria uma identidade online para seu site. Um nome de 

domínio também estabelece credibilidade com os visitantes do site e clientes em potencial — olhe

como exemplo hoteis.com esse domínio praticamente explica tudo sobre a empresa — ao mesmo

tempo que ajuda você a expandir sua marca. Também é valioso porque, se você mudar de 

hospedagem, seu nome de domínio irá com você.

http://hoteis.com/
https://www.cifraclub.com.br/


Se você estiver interessado em começar com marketing digital – ou mídias paga como PPC (pay 

per click, pagar por cliques) – seu domínio também desempenha um papel importante porque é 

para onde você direciona os usuários que clicam em seu anúncio. Sem um domínio, você força 

sua empresa a direcionar o tráfego para outro lugar, como seus perfis de redes sociais.

Quanto custa para registrar um domínio?

O preço geralmente varia em torno de R$ 50 ao ano. 

A regra para saber o preço é simples: quanto menor e mais comum for o nome, mais caros vai 

ser. Então, se você deseja um domínio com o nome “casas.com” ou “vermelho.com.br” espere 

desembolsar alguns milhares de reais.

10 melhores sites para se comprar um domínio:

•GoDaddy
•Uol Host
•WebLink
•Hostinger
•Hostgator
•Registro Br

Hospedagem

Uma hospedagem é basicamente um espaço em um servidor onde seu site ficará instalado, 

permitindo que pessoas ao redor do globo possam acessá-lo. Assim como seu domínio, a 

hospedagem é um dos custos mais importantes do seu website.

Por que é importante escolher uma boa hospedagem para meu site?

A hospedagem é um ponto essencial, pelas seguintes razões:

•Impacta diretamente no tempo de carregamento, por tanto no seu ranking do Google;
•Afeta diretamente o crescimento do seu website, quanto mais recursos seu site possuir, 
mais espaço de disco e performance necessitará.
•Suporte para caso de crash no seu site, isto é, se seu site ficar offline alguém tem que 
resolver isso.

Em suma, seu provedor de hospedagem tem um grande impacto em como seu site funciona. 

Embora existam serviços gratuitos de hospedagem, é raro encontrar empresas que os utilizam, 

pelo fato de que não há um bom suporte.

https://registro.br/
https://www.hostgator.com.br/
https://www.hostinger.com.br/
https://www.weblink.com.br/
https://uolhost.uol.com.br/#rmcl
https://www.godaddy.com/


Quanto custa uma hospedagem de site?

Para sites profissionais e institucionais, uma hospedagem pode custar de 120 a 24.000 reais 

anualmente. Essa grande diferença de preço se dá pelos tipos diferentes de hospedagem, abaixo 

separamos algumas em categorias:

Construtor de site: Um tipo de hospedagem famoso são os construtores de sites, como Wix, os 

custos podem variar de 72 a 600 reais ao ano.

Servidor virtual privado (VPS): Uma VPS custa de 500 a 5000 reais. Com uma hospedagem 

VPS, você divide um servidor com outros clientes. É como um comprar um apartamento em um 

prédio, você tem seu espaço, mas divide todos os outros serviços com outras pessoas. O lado 

ruim é que você pode ter sua performance prejudicada caso outro “morador” use muito do 

servidor.

Servidor Dedicado: Um servidor dedicado custa de 1200 a 24.000 (ou mais) reais ao ano. Mas, 

neste tipo de servidor você possui um servidor apenas para você, podendo consumir todos os 

recursos disponíveis. É recomendado para sites que recebam mais de 50 mil visitas ao mês.

Se você está iniciando uma parceria com uma empresa especializada em construção de site, eles 

certamente podem te recomendar com base no seus requisitos qual tipo de hospedagem contratar

para seu site. Mesmo se você tercerizar a manutenção do seu site, sua agência pode monitorar a 

performance do servidor do seu site e sugerir otimizações.

Design

O design de um site foca não apenas nos componentes visuais do seu website, mas também na 

usabilidade e experiência. Por isso, este é um dos componentes mais custosos — e importante —

do processo de criação de um site.

Por que o design de um site é tão importante?

Tanto da perspectiva do usuário, quanto dos mecanismos de busca, o web design é um fator vital.

Em 2020 o Google indicou que iria tomar como principal fator de ranqueamento o chamado Core 

Web Vitals, que são basicamente um conjunto de métricas ligadas a experiência do usuário dentro

de um website. E, por isso, o design do seu site é tão importante e nele que irão se projetar as 

experiências do usuário, bem como o fluxo de informações e também a identidade da sua marca.

https://web.dev/vitals/
https://web.dev/vitals/


Quanto custa o design de um site?

Existem, como nas etapas anteriores, existe mais de uma opção para o design do seu site. As 

suas opções são utilização de templates (gratuitos ou pagos), criação utilizando 

um pagebuilder ou a produção de um design 100% personalizado, por um web designer ou uma 

agência. Os preços para cada um são:

•Template para sites – R$ 0 a R$ 550
•Pagebuilders – R$ 0 a R$ 600
•Design personalizado – R$ 2.000 até mais de R$ 50.000

Templates de websites são muito bons para quem tem um orçamento mais apertado e deseja 

começar rápido, mas lembre-se que se você deseja criar uma experiência única para seus 

clientes considere contratar uma agência de web design.

Tecnologia utilizada – CMS

Quando falamos de tecnologia, estamos nos referindo a CMS (content management system, ou 

sistema de gerenciamento de conteúdo).

O que é um CMS?

CMS é a parte por detrás de um site, é onde se gerencia as páginas, conteúdos, comentários, 

entre diversos outros aspectos sem ter que alterar diretamente o código do seu site. Com um 

CMS você pode realizar pequenas alterações, sem precisar de um desenvolvedor.

Alguns exemplos de plataformas de CMS são:

•WordPress;
•Magento;
•Joomla;
•Drupal.

A escolha do CMS irá depender do tipo de site que você deseja construir, apesar de que o 

WordPress é uma ótima escolha independente do tipo —  30% de todos os site na internet são 

feitos em WordPress, isso é mais do que prova de que você pode confiar nele.  



Componentes adicionais

Componentes adicionais são algumas vezes opcionais, outras não. Como, por exemplo, o 

certificado de segurança, este pode vir como um custo ou grátis. Plugins para otimização como o 

WP-Rocket, possuem um custo anual. Já outros podem ser assinatura mensais.

Abaixo alguns exemplos de componentes adicionais:

•Certificado de segurança digital (SSL);
•Gateway de pagamento;
•Plugins de otimização de imagem;
•Plataformas para gerenciamento de clientes;
•Plataformas de e-mail marketing;
•Serviços de atribuição de marketing;
•Entre outros;

Alguns componentes acima podem ser gratuitos como e-mail marketing ou SSL. Cada site é 

diferente do outro, por uns vão precisar de componentes adicionais pagos e outros não, mas 

ainda sim podemos dizer que eles são um ‘extra’, logo o custo inicial deste é de 0 reais.

Manutenção

Você precisará contratar suporte para seu site. A importância de ter alguém para realizar 

a manutenção do site é bem óbvia: evitar problemas. Mas além dos motivos óbvios, o suporte 

técnico do site vai ajudar a ranquear melhor no Google, pois sites com erros são penalizados pelo 

famoso mecanismo de busca.

O custo para manutenção geralmente é feito por tickets ou por horas dedicadas. O modelo de 

ticket cada problema, erro ou otimização em um ticket e você compra um pacote com alguns. As 

horas dedicadas, são como se sua equipe ganhasse um profissional para trabalhar junto a eles 

dedicando-se a corrigir os erros encontrados.

Abaixo uma tabela com alguns custos de manutenção.

Tipos de site Custos demanutenção Mensal¹

Blog pessoal ou site para profissionais autônomos(1 – 5 

páginas)
R$ 50 – R$ 250

https://simpplim.com/servicos/
https://usemobile.com.br/gateway-de-pagamento/


Site para startups ou pequenas empresas(8-16 páginas) R$ 500 – R$ 800

Site corporativos para grandes empresas(25-75 páginas) R$ 1500 – R$ 5000

E-Commerce Website(100-1000 páginas) R$ 5000 – R$ 10000

¹ Os custos apresentados não representam nossos preços.

Por que investir tanto dinheiro em um site?

O investimento pode parecer um valor muito alto e algumas empresas não se veem investindo em

tal visibilidade. Mas, a cada ano que passa mais e mais pessoas estão fazendo buscas no Google

ou qualquer outro mecanismo de busca. Portanto, ter um site otimizado é um investimento para 

obter retorno no longo prazo — no curto prazo também.

Não sabe por onde começar? 

Podemos te ajudar, escreva sua duvida e responderemos o mais rápido possível.

sites@waldirvera.com.br
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