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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um “passo a passo” de como criar um website e 

articular conceitos importantes para a compreensão, sob a ótica deste, como um produto 

técnico. Discorrer sobre as especificidades e potencialidades da sua utilização baseado em sua 

capacidade inovadora, abrangência e baixa complexidade. Para isso, são abordados aspectos 

como usabilidade e aplicabilidade na condição de meio de divulgação de serviços, produtos, 

idéias e conhecimento. Concluímos que o desenvolvimento de websites como produtos 

técnicos a partir da utilização de CMS traz praticidade e comodidade ao usuário. 

 

Palavras-chave: Criação de Website. Produto técnico. Tutorial.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Website é um termo originado pela junção das palavras inglesas: web (rede) 

e site (sítio, lugar).  Carvalho, Chagas e Silva (2016) explicam que website e site podem ser 

utilizados para referenciar um conjunto de elementos estruturados de conteúdos de multimídia 

em hipertexto disponibilizados em uma ou várias páginas relacionadas entre si, acessíveis por 

meio de um endereço através da internet oferecidos para os utilizadores de uma forma 

interativa, permitindo um forte diálogo com os mesmos. 

. O fato de milhares de pessoas, ao redor do mundo, estarem reunidas pela internet se 

comunicando por meio de mensagens, vendendo e comprando, pesquisando, estudando e até 

se relacionando afetivamente, fez do website um dos meios mais eficazes de propagação de 

informações (AMARAL; AQUINO FILHO; SOEIRO, 2018). 

Este trabalho tem por objetivo orientar os leitores quanto a uma forma simples de criar 

um website como produto técnico. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a construção de um website é necessário optar por uma forma de construção entre 

três formas existentes: 

 Criá-lo através de arquivos HTML estáticos; 
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 Programar todo site, usando uma linguagem de programação e um banco de dados;  

 Usar um CMS;  

Sites feitos usando HTML são mais simples de se construir, porém, para alterar parte 

do site, pode ser necessário fazer diversas alterações em páginas HTML distintas. Essa 

alternativa se restringe a sites mais simples (portfólio, pequenos blogs).  

Os CMS (Content Management System ─ Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo) 

surgiram para proporcionar a publicação de conteúdos na internet sem a necessidade de 

conhecimento de linguagem web ou programação, apresentando facilidade para criação, 

edição, gerenciamento e publicação, tornando as tarefas rápidas e ainda possibilitando 

alterações, remoção e adição do site (TELES, 2018). 

Programar um site permite construir páginas complexas (portais, blogs, e-commerce) 

que pode custar muito tempo e recursos. Usar um CMS pode economizar tempo e recursos, 

pois são aplicações prontas e customizáveis. Eles incluem as funcionalidades mais comuns em 

websites. Algumas dessas ferramentas estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipos, conceitos e características de ferramentas para criação de website. 
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WIX 

O Wix é uma plataforma completa e fácil de usar, com um editor de páginas no qual 

basta arrastar e soltar elementos para construir seu site. Ele também conta com 
hospedagem gratuita e com domínio próprio e personalizado. Ou seja, ele cobre todas 

as partes da criação de um site.  

WORDPRESS 

Uma das principais plataformas de blogs da atualidade, o Wordpress também é 
amplamente respeitado pelo seu CMS baseado em PHP. Figura entre suas vantagens a 

comunidade vasta e atuante, algo sempre útil para ajudar na solução de qualquer 

problema da página. 

DRUPAL 

Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) baseado em PHP representando uma das 

principais opções disponíveis no mercado.Se destaca pela forma como gerencia 

múltiplos níveis de conteúdo, permitindo um alto nível de personalização conforme as 

necessidades de quem o utiliza. 
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HTML 
Significa Hypertext Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto), é a 

linguagem mais utilizada e compõem paginas que juntas formam o site. 

JAVA 

É uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 90. 

Diferente das linguagens de programação modernas, que são compiladas para código 
nativo, a linguagem Java é compilada para um bytecode. 

PHP 

PHP é uma linguagem utilizada para criar websites dinâmicos, que possibilitam a 

interação com o usuário por meio de formulários, parâmetros da URL e links. O PHP é 

executado no servidor, o cliente tem acesso apenas ao HTML e pode interagir com o 
banco de dados.  
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XAMPP 

Ferramenta bastante utilizada para quem desenvolve um sistema em website, nela está 
reunida os principais servidores como banco de dados (Mysql), transferência de 

arquivos (FTP), Apache7 (Web), com suporte à linguagem PHP5 e outros. Com ele, é 

possível rodar o sistema Wordpress localmente, o que simplifica e torna o 

desenvolvimento muito mais rápido. 

EASYPHP 

É um facilitador de instalação de um pacote que que pré-instalam servidores HTML, de 

banco de dados e linguagem dinâmica. Roda apenas em Windows, com pacotes para 

versões de processadores x86 e x64. 

Fonte: Adaptado de Amaral, Aquino Filho e Soeiro (2018), Salles (2018) e Teles (2018). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_nativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_nativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_nativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
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Os modelos de websites podem ser aplicados nos seguintes segmentos separadamente 

ou em mais de um ao mesmo tempo, conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Segmentos de websites. 

BLOG 

Modelo de site que podem ser gerenciados por uma ou mais pessoas ou por alguma empresa, 

podendo apresentar um tema único ou diverso sendo publicado como gênero educacional, 
cultural, jornalístico, ou até mesmo diário online. 

PORTAL DE 

NOTÍCIAS 

Site com publicações de conteúdo estritamente jornalístico, usualmente gerenciado por 
organizações ou em outras ocasiões por jornalistas independentes (Exemplo: G1). 

E-COMMERCE 

Modelo de plataforma online direcionada para o comércio de produtos e serviços online, 
gerenciada por organizações ou por indivíduos, com a necessidade de atualização de dados, 

como quantidade e estoque, em tempo real (Exemplo: Mercado Livre). 

PORTAL DE 

ENSINO 

Tipos de site voltados para publicação de textos, vídeos e tutoriais na área de educação e 

cultura, gerenciadas por instituições de ensino e empresas (Exemplo: Ava Moodle). 

E-LEARNING 

Modelo de plataforma online com características parecidas com o portal de ensino, porém, 

além do material que pode ou não ser publicado em artigos, podem também ser mencionados 

em sites como redes sociais, fóruns e enciclopédias online entre outros. (Exemplo: Curso à 

distância, online). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi identificada a necessidade de se observar uma ordem básica de ações para criação 

de um website como ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma para construção de um website. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Mileck e Vicentini (2000) citam algumas características que devem ser observadas: 

 Tipografia – é o tipo de fonte que deve ser utilizada no site baseando-se no tema; 

 Redação e textos – devem ser sucintos e diretos; 

 Criação de Imagens – geralmente utiliza-se imagens nos formatos.GIF ou .JPG; 

 Tratamento de outras mídias – é interessante utilizar som e vídeo; 
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Foram então definidos quatro passos para a construção de um website: 

 

1º passo: escolha do CMS ideal. 

Esta escolha deve acontecer antes mesmo da implementação, levando em consideração 

o balanceamento das vantagens e desvantagens enquanto características próprias. Geralmente 

utilizam-se quatro formas de se obter um CMS:  

1.Open source: por meio de download e instalação (Word-Press);  

2.Comercial: por meio da compra e instalação (Kentico);  

3.Software-as-a-Service (SaaS): por meio de assinatura e uso (Wix);  

4. Desenvolver um CMS: desenvolver desde o início, dentro da organização. 

 

2º passo: acesso ao site da plataforma escolhida e cadastramento. 

Inicialmente, deve ser feito o acesso no site do cms escolhido. Após o acesso, deve ser 

feito o cadastro. 

 

3º passo: escolha do tema. 

A escolha do tema ocorre a partir do segmento do negócio ou serviço proposto. 

Existem vários exemplos de temas disponíveis ao usuário. 

 

4º passo: formatação do layout do site: 

A formatação do website envolve o layout, cores, textos, imagens, ou seja, artifícios 

que o autor julgar necessário para atrair a atenção do usuário. Cada plataforma tem uma 

maneira de realizar estas configurações, oferecendo um tutorial de como utilizar as 

ferramentas. 

Almeida, Baranauskas e Santana (2008) caracterizam a acessibilidade na web como o 

poder de perceber, entender, navegar e interagir com a web por pessoas com diferentes tipos 

de limitação. A usabilidade representa o alcance de objetivos específicos com eficiência e 

satisfação por usuários específicos baseado na capacidade de um produto. 

Basso (2011) salienta, portanto, que a maior vantagem de se criar um website como 

produto técnico é o seu alcance, pois segundo pesquisa do IBOPE/NetRatings, o numero de 

pessoas que utilizam a internet passou de 9,8  milhões em 2000 para 39 milhões até o final de 

2007.  
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4. CONCLUSÕES 

Neste estudo, procuramos definir conceitos, aplicá-los em esquemas visuais como 

forma de facilitar o entendimento, a criação e o desenvolvimento do website. 

Uma avaliação eficiente sobre produtos técnicos por meio de informações disponíveis 

na internet significa trazer praticidade e comodidade ao interessado. Mesmo considerando que 

existem particularidades que fazem com que o que foi apresentado neste trabalho não possa 

ser aplicado em todas as situações, a noção geral de como se deve agir foi explicada, por isso 

acreditamos ser relevante e possível o desenvolvimento de websites como produtos técnicos a 

partir da utilização de CMS. 
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