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INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que a internet é um meio de comunicação 

fundamental hoje em dia visto que interconecta máquinas espalhadas por 

todo mundo. Com o surgimento da web, tornou-se possível compartilhar 

recursos e informação entre esses computadores interconectados através 

de websites.

Atualmente, quando é necessário adquirir conhecimento, um 

produto ou um serviço, observa-se que o indivíduo procura o que está 

desejando na internet, seja para de fato adquirir algo ou apenas procurar 

opiniões a respeito. Ou seja, a web se tornou uma espécie de vitrine.

Desta forma, entender como funciona o mundo dos websites é 

fundamental tanto para quem deseja aproveitar ao máximo os serviços 

disponibilizados por ela, como para quem quer produzir para a web.

Portanto, esta unidade explanará os conhecimentos necessários 

para quem deseja entrar no mundo de construção de websites. Vamos lá!
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OBJETIVOS
Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso propósito é auxiliar 

você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o 

término desta etapa de estudos:

1. Entender a arquitetura da web e como os sites se utilizam de seus 

serviços;

2. Compreender como funciona um script HTML em uma página 

web;

3. Conhecer o paradigma dos programas e serviços geradores de 

páginas HTML, identificando os principais representantes disponíveis no 

mercado;

4. Identificar os principais tipos de websites e suas aplicações, 

sendo capaz de desenhar o briefing de seu próprio site

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? 

Ao trabalho! 
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A Web e seus Serviços

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo conceituaremos o que é a web e como ela 
surgiu. Conheceremos também quais as três bases que 
formam a arquitetura da web e entenderemos cada uma 
delas. Vamos começar?

World Wide Web
A web foi criada em 1989 por Tim Berners-Lee no Centro Europeu 

de Pesquisa Nuclear (CERN) com o objetivo de troca de informações entre 

os cientistas através de seus computadores.  Berners-Lee desenvolveu 

então o primeiro navegador, servidor e página da web.

Figura 1 – World Wide Web

Fonte: @freepik.

https://www.exemploimagens.com/imangens/imagem2.gif
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Nunes (2012) cita os aspectos chave da criação da web:

 • Documentos distribuídos pela rede. 

 • Interligação de documentos e recursos.

 • Formato universal para os documentos.

No final de 1990, Berners-Lee tinha o primeiro servidor da web e 

navegador em funcionamento no CERN. Ele desenvolveu o código para 

seu servidor web em um computador NeXT. O primeiro site publicado 

pelo CERN, o The Project, foi ao ar em 1991 e continha apenas informações 

básicas sobre a WWW. 

VOCÊ SABIA?

Para evitar que o computador que foi utilizado como o 
primeiro servidor fosse desligado, foi colocado um aviso 
em letras vermelhas que dizia “Esta máquina é um servidor. 
NÃO DESLIGUE!!”.

Em 1994, o CERN e o MIT assinaram um acordo criando o 

W3C (World Wide Web Consortium), uma organização voltada para o 

desenvolvimento da web, e padronização de protocolos, para garantir o 

seu crescimento a longo prazo. O W3C é liderado pelo inventor e diretor 

da web, Tim Berners-Lee, e pelo CEO Jeffrey Jaffe.

SAIBA MAIS:

Você pode saber mais sobre a história da web acessando o 
artigo “Há 25 anos, a WWW se tornava pública”. Disponível 
em: https://bit.ly/2Rd14S7

Agora que já falamos sobre a criação da web, você deve estar se 

perguntando o que é a Word Wide Web afinal? 

A World Wide Web, mais conhecida como WWW, é uma iniciativa de 

recuperação de informações com o objetivo de fornecer acesso universal 

a uma grande variedade de documentos, ou seja, trata-se de uma 

https://www.w3.org/People/Berners-Lee/
https://br.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-do-conceito-de-www_8426454.htm
https://bit.ly/2Rd14S7
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estrutura arquitetônica que permite o acesso a documentos vinculados 

espalhados por milhões de máquinas na Internet (TANEMBAUM, 2011).

Mas então internet e web não são a mesma coisa? Não. Enquanto 

a internet é uma rede mundial de computadores interconectados, o W3C 

define web como um espaço de informações. Nunes (2012) ressalta que 

a World Wide Web é um serviço de informação que funciona sobre a 

Internet. 

Vamos entender melhor? A web provê o espaço para compartilhar 

qualquer tipo de informação, como um texto, uma imagem ou um vídeo, 

e a internet conecta os dispositivos que serão utilizados para acessar este 

espaço.

O W3C identifica as três bases que formam a World Wide Web: 

 • Endereçamento — os URL são usados para identificar de forma única 

cada documento ou recurso (NUNES, 2012). 

 • Transferência — o navegador e o servidor web se comunicam usando 

protocolos padronizados. 

 • Representação — os documentos seguem uma estrutura padrão 

definida segundo a linguagem HTML (NUNES, 2012).

Além de idealizar a web, Tim Berners-Lee  escreveu as primeiras 

especificações para URLs, HTTP e HTML. Com base nestas informações 

você pode perceber que existem protocolos que permitem identificar, 

representar e compartilhar documentos na web. Vamos conhecê-los?   

URL
Como dito anteriormente, os documentos web são identificados de 

forma única através do URL, que é uma sigla para Universal Resource 

Locator. URL é o endereço completo de uma página web, utilizado pelo 

navegador para buscar a página em um servidor web. 

Fernandes (2005) descreve os elementos que formam um URL:

 • protocolo  -  indica o formato de dados que será utilizado durante a 

transmissão dos recursos entre o cliente e o servidor. 

https://www.w3.org/People/Berners-Lee/
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 • máquina - endereço da máquina servidora;

 • porta  - é o número da porta de socket na qual o processo servidor 

aguarda pedidos. 

 • endereço local - é interpretado internamente pelo servidor web para 

localizar qual o recurso específico que o cliente solicitou.

Exemplo: Na URL http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.

html, o protocolo utilizado é o http; a máquina servidora seria “info.cern.

ch”; e o endereço local “hypertext/WWW/TheProject.html”. A porta não 

aparece na URL, mas por padrão a porta utilizada pelo protocolo HTTP 

é a 80.

Você conseguiu perceber que se não existissem identificadores 

únicos, o navegador ficaria confuso sobre qual documento abrir? Por isso 

a sua importância. Agora vamos entender como funciona o protocolo que 

faz a comunicação entre o navegador e o servidor web.

Protocolo HTTP
Uma das bases da web é a transferência de recursos. Esta 

transferência entre os navegadores web e os servidores web é feita de 

acordo com o protocolo HTTP (NUNES, 2012).

A W3C define o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) como 

um protocolo de nível de aplicação para sistemas de hipermídias, 

colaborativos e distribuídos, que tem sido usado pela iniciativa web desde 

1990. Tanembaum (2011) classifica o protocolo HTTP como a linguagem 

nativa que é falada pelos servidores web.

Explicando de forma simples, o HTTP é basicamente um protocolo 

de requisições e respostas, onde um agente de usuário solicita através 

de um método um recurso ao servidor que responde com o recurso 
solicitado. De acordo com o W3C um agente de usuário é o cliente que 

inicia uma solicitação, que geralmente é um navegador web. 

https://www.diegomacedo.com.br/protocolo-http-estrutura-solicitacoes-respostas-metodos-e-codigos-de-status/
https://www.diegomacedo.com.br/protocolo-http-estrutura-solicitacoes-respostas-metodos-e-codigos-de-status/
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Figura 2 - HTTP

Fonte: @freepik.

EXPLICANDO MELHOR:

Para acessarmos as informações disponíveis na web, 
utilizamos um navegador, que é quem busca a página 
solicitada, enviando ao servidor uma requisição que 
contém uma URL e exibe a página web que é retornada 
como resposta pelo servidor web. 

Tanto as mensagens de solicitação como as de resposta são 

acompanhadas por cabeçalhos que fornecem informações adicionais. 

Alguns cabeçalhos possíveis:

 • UserAgent – cabeçalho de solicitação que fornece informações sobre 
o navegador.

 • Accept - cabeçalho de solicitação que diz que tipo de página o cliente 
pode manipular.

 • Last-Modified – cabeçalho de resposta que informa a data e a hora da 
última vez que a página foi modificada.
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 • Expires - cabeçalho de resposta que informa a data em que a página 
deixará de ser válida.

Caso a solicitação de um recurso não tenha sucesso, a resposta 

inclui uma mensagem de erro. Nunes (2012) relata os erros mais comuns:

 • 403 Forbidden – quando o acesso ao recurso é proibido.

 • 404 Not Found – quando o recurso não é encontrado.

 • 500 Internet Server Error – quando acontece um erro interno do 

servidor.

Existem vários métodos com diferentes funções que são utilizados 

pelo protocolo HTTP para fazer uma requisição ao servidor, como 

podemos ver no quadro abaixo.

Quadro 1 – Métodos HTTP

Método Descrição

GET Solicita um recurso ao servidor

OPTIONS Solicita informações sobre as opções de comunicação 
disponíveis

HEAD Solicita o cabeçalho do recurso solicitado

POST Solicita que o servidor aceite dados anexados no 
corpo da requisição e os armazene

PUT Cria um recurso ou modifica um recurso existente

DELETE Solicita a exclusão de um recurso

Fonte: Adaptado de Macêdo (2016)

Agora imagine como o navegador e os servidores iriam se comunicar 

se não falassem a mesma língua. Isso não seria possível, não é mesmo? 

Por isto utilizamos o HTTP como linguagem de comunicação.

Podemos perceber que o protocolo HTTP funciona baseado em 

uma estrutura cliente-servidor que exploraremos na seção a seguir.
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Modelo Cliente-Servidor
A web funciona baseada no modelo cliente-servidor, no qual 

o servidor fornece documentos solicitados pelo cliente através de 

requisições utilizando o protocolo HTTP. Sehn (2018) enfatiza que estes 

documentos podem ser imagens, arquivos de áudio e todos os demais 

recursos que são compartilhados na web.

Você já sabe que na web o cliente que faz as solicitações a um 

servidor é o navegador. Segundo Tanembaum (2011, p. 409) “um navegador 

é um programa que pode exibir uma página web e capturar cliques do 

mouse em itens na página exibida”.

O W3C exemplifica o funcionamento de um navegador da seguinte 

forma:

1. Uma URL é digitada no navegador

2. O navegador reconhece que foi digitado é um URL.

3. O navegador executa uma ação de recuperação de informações 

através do protocolo HTTP

4. O navegador recebe uma resposta à solicitação de recuperação.

5. O navegador interpreta a resposta e executa ações de recuperação 

adicionais, conforme necessário.

6. O navegador exibe as informações recuperadas, que incluem links de 

hipertexto para outras informações. 

De acordo com Sehn (2018), o papel do servidor é aguardar por 

alguma solicitação do navegador para recuperar e enviar as informações 

requisitadas.

As etapas realizadas por um servidor são descritas por Tanembaum 

(2011):

 • Estabelecer uma conexão para a comunicação.

 • Obter o recurso solicitado.

 • Enviar as informações ao cliente.
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 • Encerrar a conexão.

Figura 3 – Cliente-Servidor

Fonte: Adaptado de W3C (2020)

O servidor web pode armazenar diferentes tipos de recursos, assim 

como uma mesma página web pode estar armazenada em mais de um 

servidor. Dois servidores web muito utilizados são o Apache HTTP e o 

NGYNX, ambos servidores de código aberto.

Linguagem HTML 
Até aqui já aprendemos sobre duas das três bases da web: 

endereçamento e transferência. Mas como os documentos são 

representados no navegador? Através da linguagem HTML (Hypertext 

Markup Language) que permite especificar a estrutura dos documentos 

web e definir como se estabelecem as ligações entre os diversos 

documentos (NUNES, 2012). 

Uma página web é um documento escrito em HTML e identificado 

por um endereço único que é o URL. 
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Figura 4 – Página Web

Fonte: https://www.w3.org/

A HTML já passou por diferentes versões desde que surgiu:

 • HTML original – início dos anos 90.

 • Versão 2.0 – seu objetivo era formalizar todas as características do 

HTML.

 • Versão 3.2 – propiciou criação de tabelas.

 • Versão 4.1 – acrescentou suporte para multimidia e folhas de estilo.

 • Versão 5 - é a versão atual, utiliza um banco de dados da web em 

vez do cache do navegador e suporta novos tipos de controles de 

formulário.

Iremos nos aprofundar sobre a HTML, a linguagem de marcação 

utilizada para construção de páginas web no capítulo a seguir.

https://www.w3.org/
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RESUMINDO:

Estudamos neste capítulo que a web foi criada por uma 
necessidade dos cientistas do CERN de trocar informações 
entre si. Seu criador Tim Berners-Lee forneceu toda a base 
para seu funcionamento, visto que além de propor a ideia, 
também desenvolveu o primeiro servidor, navegador e 
página da web. Ao decorrer do capítulo, vimos que um 
recurso disponível na web é identificado através de um 
URL e entendemos como funciona o protocolo HTTP que 
faz a comunicação entre o navegador e o servidor web. Por 
fim, pontuamos que os documentos web e a forma como 
eles se relacionam entre si são definidos através de uma 
linguagem de marcação denominada HTML.
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Noções de HTML 

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo teremos uma visão geral do HTML, 
conhecendo sua estrutura e seus principais elementos.

Conforme falamos no capítulo anterior, o HTML (Linguagem 

de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem utilizada na criação de 

páginas Web. Apesar de ter sido projetada com o objetivo de descrever 

documentos científicos, ao passar dos anos sofreu adaptações e tornou-

se a principal linguagem de marcação da World Wide Web de acordo 

com a W3C.

O HTML baseia-se em dois aspectos: o uso de tags, que mostram 

ao navegador como o seu texto está estruturado, e a utilização de 

hipertextos, que contém links que direcionam para outras páginas 

(FREEMAN; FREEMAN, 2008). 

VOCÊ SABIA?

A ideia de fazer uma página apontar para outra, agora 
chamada hipertexto, foi criada por um professor chamado 
Vannevar Bush, em 1945 bem antes da criação da Internet 
(TANEMBAUM, 2011).

Para iniciar nosso estudo sobre HTML, vamos dar uma olhada no 

código abaixo que gera um documento HTML simples.
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Figura 5 – Código que gera um documento HTML simples

<!DOCTYPE html> <html lang=”pt-BR”>

    <head>         <title>Noções de HTML</title>        </head>

    <body>         <p>Este é um documento HTML</p>      </body>

</html>

Fonte: Autora (2020)

Podemos identificar algumas tags como DOCTYPE, que identifica 

qual o tipo de documento, e as tags html, head e body que você conhecerá 

nas próximas páginas. 

O conjunto formado pela tag de abertura, tag de fechamento e o 

conteúdo em seu interior é denominado elemento (W3SCHOOLS, 2020). 

Enquanto as tags marcam partes do conteúdo, como o título ou um 

parágrafo, os elementos são blocos de construção das páginas HTML.

Vamos então conhecer os principais elementos e tags que formam 

um documento html, que serão explorados nas seções a seguir.

Elemento Html
A tag <html> é utilizada para indicar ao navegador onde começa e 

termina o documento html. Podemos adicionar a esta tag alguns atributos, 

como por exemplo o atributo lang, que indica qual linguagem está sendo 

utilizada no documento. 

NOTA:

Um atributo adiciona informações a um elemento e deve 
ser escrito da seguinte forma: nome do atributo seguido 
pelo sinal de igual e então o valor do atributo entre aspas 
(FREEMAN E FREEMAN, 2008). Por exemplo: lang=”pt-BR”, 
indica que a linguagem utilizada no documento html é o 
português do Brasil.
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Elemento Body
O elemento <body> define o corpo do documento e é um contêiner 

para todo o conteúdo visível, como títulos, parágrafos, imagens, hiperlinks, 

tabelas e listas. Algumas tags de formatação podem ser vistas no quadro 

a seguir.

Quadro 2 – Tags de formatação

<b> Texto em negrito

<i> Texto em itálico

<small> Texto pequeno

<strong> Texto importante

<sub> Texto subscrito

<sop> Texto sobrescrito

Fonte: https://bit.ly/3m85iJ2

Você deve observar que dizer que este elemento é um contêiner 

para o conteúdo visível, significa que o que será exibido em um navegador 

ao abrir uma página web é o conteúdo localizado dentro da seção body. 

Portanto, é necessário saber como trabalhar com esse conteúdo. 

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de uma página são definidos com as  tags  <h1> 

a  <h6>, onde <h1> define o cabeçalho mais importante, que terá o 

maior destaque na página e <h6> o que contém menos importância. 

Visualmente, a diferença está no tamanho da fonte de cada cabeçalho, 

mas esta aparência pode ser alterada através de folhas de estilo que 

serão explicadas posteriormente.

Parágrafos

Quando estamos escrevendo um texto em um editor e desejamos 

inserir um novo parágrafo simplesmente apertamos a tecla enter, mas em 

https://bit.ly/3m85iJ2


Web Design em Wordpress 25

um documento HTML é necessário informar ao editor utilizando a tag <p>, 

que por padrão adiciona um espaço horizontal entre um parágrafo e outro. 

Se por acaso a intenção for colocar parte do texto em outra linha, 

sem usar parágrafo, pode-se utilizar a tag <br> que gera uma quebra de 

linha e não adiciona nenhum espaço entre uma linha e outra. A tag <br> 

deve ser adicionada ao final da linha e não precisa de tag de fechamento. 

Imagens

Assim como com o parágrafo não podemos adicionar uma imagem 

diretamente, então para adicionar imagens a uma página web utiliza-se a 

tag <img> que contém dois atributos padrão:

 • src - especifica o caminho para a imagem.

 • alt - especifica um texto para descrever uma imagem. 

IMPORTANTE:

Você deve notar que a imagem não é inserida de fato na 
página web e sim vinculada a mesma. Quando uma página 
da web é carregada, o navegador obtém a imagem de um 
servidor web e exibe-a na página.

Formulários

O formulário é um espaço em uma página web onde o usuário 

interage com o conteúdo adicionando informações a ele. Uma tela de 

login, em que adicionamos um nome de usuário e senha é um exemplo 

de formulário.

O elemento HTML <form> é quem define um formulário utilizado 

para coletar dados de entrada do usuário, e os itens que o compõe são 

denominados elementos do formulário.

Os elementos do formulário são tipos diferentes de elementos de 

entrada, como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, 

botões de envio e muito mais (W3SCOOLS, 2020).
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O código abaixo insere na página um formulário para coletar nome 

e email do usuário.

<h2>Formulário</h2>

<form action=”caminho.html” method=”post”>

<label for”nome” >Nome do Usuário</lab>  

<input type=”text” name=”nome” id=”nome”>

<label for”email” >Email do Usuário</lab>  

<input type=”text” name=”email” id=”email”>

</form>  

Onde:

 • form – cria um formulário;

 • input – adiciona uma entrada ao formulário;

 • label – define um rótulo para os elementos do formulário.

IMPORTANTE:

Observe que existem vários tipos de entrada que podem 
ser usados em formulário além de um campo de texto, 
como um botão de opção para selecionar entre diversas 
opções e o botão de envio, para enviar o formulário a um 
servidor.

Elemento Head
O elemento head é o responsável por armazenar os metadados que 

contém informações sobre a página e o conteúdo publicado.

DEFINIÇÃO:

Metadados são dados sobre o documento HTML, como o 
título, o conjunto de caracteres a ser utilizado, os scripts, 
links e estilo da página, entre outros. Você pode entender 
metadados como dados sobre dados.
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Você deve conhecer as principais tags que compõe o elemento 

head: title, base, link, meta e style.

O elemento title é obrigatório em um documento html, pois ele 

fornece um título ao mesmo. Se você abrir uma página no navegador, o 

título é o que é exibido na guia do navegador, assim como nos resultados 

em sites de buscas.

O elemento base, como o próprio nome ressalta, define uma URL 

base para todos os links em uma página.

Exemplo: Se uma página utilizar várias imagens de outra página, 

em vez de colocar a URL completa para cada imagem, definimos a URL 

padrão:

<base href=”https://www.exemploimagens.com/” target=”_blank”>. 

E então utilizamos apenas a URL relativa para cada imagem.

<img src=”imagens/imagem1.gif”>;

<img src=”imagens/imagem2.gif”>.

Assim, o navegador buscará a imagem em:

https://www.exemploimagens.com/imangens/imagem2.gif.

Você lembra que no início do capítulo falamos que uma das bases 

do HTML é a utilização de hipertextos, que contém links que direcionam 

para outras páginas? Isto é feito através da utilização de hyperlinks.

DEFINIÇÃO:

Para vincular um documento a outra página da web, utiliza-
se o que chamamos de hiperlink, que pode ser um pedaço 
de texto, ícone, imagem e assim por diante, associados a 
outra página (TANEMBAUM, 2011).

https://desenvolvimentoparaweb.com/miscelanea/briefing-para-desenvolvimento-de-web-sites-consideracoes-dicas-e-modelos/
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Você pode adicionar um link a um documento, utiliza-se a tag 

âncora <a> com a seguinte sintaxe: 

<a href=”url da página”> Mensagem a ser exibida </a>.

Onde <a> cria o vínculo para a página especificada no atributo href. 

O conteúdo do elemento <a> é a legenda que é vista na página web, que 

por padrão é sublinhada para indicar que é um link.

NOTA:

Você consegue perceber que todos os links indicados 
no ícone Saiba mais são hiperlinks? Eles são visto que 
redirecionam para páginas externas ao ebook.

Ao escrever um documento html precisamos definir quais os tipos 

de caracteres que serão utilizados. Se você for escrever uma página em 

mandarim utilizará caracteres diferentes do que utilizaria se fosse escrever 

em português.

A tag <meta> diz para o navegador quais tipo de caracteres o 

navegador deve utilizar para decodificar o seu arquivo, através de um 

atributo denominado charset. Existem vários conjuntos de caracteres, 

mas geralmente o padrão utilizado é utf-8, que é conjunto de caracteres 

universal.

Além disso, o elemento meta é utilizado para fornecer informações 

sobre o documento html para os navegadores e uma descrição do 

conteúdo da página para os mecanismos de busca. 

Por fim, temos o elemento style que é utilizado para personalizar 

a aparência de uma página, como a fonte do texto ou a cor de fundo da 
página, por exemplo. De acordo com Tanembaum (2011) as folhas de estilo 

surgiram da necessidade de controlar a aparência das páginas web, visto 

que o objetivo original do HTML tinha sido apenas especificar a estrutura 

do documento.

Para controlar e criar estilos para as páginas HTML utiliza-se CSS 

(Cascending Style Sheets), que define uma linguagem simples para 
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descrever regras que controlam a aparência do conteúdo marcado 

(TANEMBAUM, 2011).

As folhas de estilo podem ser adicionadas de três maneiras:

 • Inline - adicionando o atributo style a um elemento.

 • Interna - adicionando a tag style no cabeçalho do documento.

 • Externa - usando um arquivo CSS externo.

Ao adicionar CSS de forma interna apenas uma página é afetada e 

isso aumenta o tempo de carregamento da página. Por outro lado, usando 

um arquivo externo as alterações são feitas em todo site e um mesmo 

arquivo CSS pode ser reutilizado em diferentes páginas.

Existem diversas propriedades CSS que podem ser usadas para 

personalizar uma página web:

Quadro 3 – Propriedades CSS

background-color Altera a cor de fundo da página

color Altera a cor do texto

font-family Altera a fonte do texto

font-size Altera o tamanho do texto

text-align Ajusta o alinhamento do texto

Fonte: Adaptado de W3Schools (2020)

SAIBA MAIS:

Você pode aprender mais sobre as propriedades CSS 
acessando “Tutorial CSS”. Disponível em https://bit.
ly/3hja8iQ

Você já sabe como inserir diversos recursos a sua página e como 

alterar a sua aparência, agora que tal conhecer um elemento que torna 

https://bit.ly/3hja8iQ
https://bit.ly/3hja8iQ
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um documento HTML mais dinâmico e permite interação com o usuário? 

Apresento o scritp!

Script
A utilização de scripts torna a página web mais dinâmica, emitindo 

interação entre o usuário e a página. Segundo Freeman e Freeman (2008) 

“Os documentos HTML não precisam ser passivos e podem ter conteúdo 

executável que ofereçam comportamento à página”. Para tornar isso 

possível, é necessário ter scripts incorporados nas páginas HTML que 

serão executadas na máquina cliente (TANEMBAUM, 2011).

Ainda de acordo com Freeman e Freeman (2008), utilizando scripts, 

vários aspectos de uma página web podem ser mudados com base nas 

ações dos usuários, como:

 • Mudar imagens à medida que se passa o mouse sobre elas; 

 • Deixar que o usuário escolha entre diferentes estilos de páginas;

 • Criar um jogo interativo.

A tag <script> é usada para definir um script através da utilização 

de uma linguagem de script, como o JavaScript (JS), que é a linguagem 

padrão do HTML. De acordo com o W3School (2020) os usos mais comuns 

para JavaScript são manipulação de imagem, validação de formulários e 

alterações dinâmicas de conteúdo.

Uma função em JavaScript é um bloco de construção projetado 

para realizar uma tarefa. As funções são muitos úteis, porque podem ser 

escritas apenas uma vez e toda vez que for necessário, chamá-las. Isto é 

muito mais prático do que escrever o mesmo pedaço de código várias 

vezes.

Você pode inserir JS em uma página HTML de duas formas. A 

primeira delas é através da inserção de código diretamente na página 
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utilizando a tag script, assim: <script type=”text/javascript”> alert(‘Aqui 

contém JS’); </script>.

E a outra forma, é utilizando o atributo src na tag script, com o 

caminho para um arquivo que contém o código JavaScript, assim:

<script type=”text/javascript” src=”js/arquivo.js”></script>.

SAIBA MAIS:

tVocê pode conhecer sobre JavaScript mais detalhadamente 
acessando “Tutorial sobre JavScritp”. Disponível em:https://
bit.ly/3mbkQf2

Podemos adicionar blocos de código JavaScript tanto na seção head 

como na sbody, porém de acordo com o W3School (2020) a colocação 

de scripts na parte inferior do elemento <body> melhora a velocidade da 

exibição. 

Você pode usar o script para adicionar diferentes recursos a sua 

página e tornar a experiência de navegação muito mais interessante.

RESUMINDO:

Neste capítulo conhecemos a linguagem de marcação 
HTML e suas características. Identificamos seus principais 
elementos e a funcionalidade de cada um. Descobrimos 
como adicionar estilos a página web através de CSS e suas 
propriedades. E finalizamos falando sobre o script que 
adiciona mais dinamismo a uma página web.

https://bit.ly/3mbkQf2
https://bit.ly/3mbkQf2
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Geradores de Páginas HTML

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo trataremos sobre os geradores de páginas 
web. Identificaremos os tipos de mecanismos utilizados 
para criação de sites e conheceremos algumas das 
ferramentas disponíveis no mercado.

No capítulo anterior você iniciou no mundo de construção de páginas 

web utilizando HTML, mas até então não foi falado onde podemos criar 

uma página de fato. É sobre isso que falaremos ao longo deste capítulo. 

Vamos lá!

Apesar de um arquivo HTML poder ser criado usando um simples 

editor de texto, como um bloco de notas, se tratando da criação de 

websites é necessário uma ferramenta de apoio especializada que torne 

a experiência de desenvolvimento mais completa.

Um editor, além de fornecer o espaço para construção de código 

HTML, dispõe de diferentes recursos que auxiliam na edição e correção 

de possíveis erros de sintaxe cometidos pelo desenvolvedor. Alguns 

recursos básicos de um editor HTML são o destaque de sintaxe em 

cores para diferenciar tags e seções do código, inserção automática de 

elementos HTML e a função de autocompletar.

Entretanto, um editor mais completo pode oferecer mais recursos 

para facilitar o trabalho do desenvolvedor. Duó (2020) lista alguns critérios 

que podem ser levados em consideração na escolha de um editor HTML:

 • Controle de versão – para visualizar uma versão anterior do código e/

ou reverter alterações.

 • Salvamento automático – para garantir que partes do código não 

sejam perdidas decorrente de falhas.

 • Ocultar código – permite ocultar partes do código que não estejam 

sendo utilizadas no momento.
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 • Localizar e substituir – localização e substituição automática de partes 

do código.

 • Multilinguagem – se o editor é compatível com o sistema operacional 

utilizado.

Existem diferentes tipos de programas e serviços que podem ser 

utilizados na geração de páginas web que contemplam desde iniciantes 

até desenvolvedores avançados. Alguns até permitem criação de páginas 

sem que seja necessário escrever nenhuma linha de código, utilizando 

apenas uma interface visual.

Na seção posterior, conheceremos como funcionam os diferentes 

tipos de editores HTML e alguns dos seus representantes disponíveis no 

mercado. 

Editor WYSIWYG
O termo WYSIWYG é a sigla para a expressão What You See Is What 

You Get, que significa que o que você vê é o que você tem. Este tipo 

de editor permite visualizar no próprio editor exatamente como ficará a 

página.

Usar um editor WYSIWYG não requer necessariamente 

conhecimento de HTML, pois ao invés de codificação manual, é possível 

criar um website e gerar código HTML simplesmente editando uma 

interface (Duó, 2020). 

Uma desvantagem citada por Duó, 2020 é que o desenvolvedor 

tem menos controle sobre o código já que a edição da interface visual 

irá inserir tags de forma automática. Portanto, este tipo de editor é mais 

indicado para um programador iniciante ou usuários que não tenham 

conhecimento técnico.

Vamos conhecer alguns editores WYSIWYG.

O BlueGriffon é um editor web baseado no mecanismo de 

renderização do Firefox. Suporta diferentes tecnologias e é possível a 

manipulação do código fonte e do design ao mesmo tempo. Possui uma 
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versão gratuita, porém alguns dos seus recursos só estão disponíveis nas 

versões pagas.  

O NetObjects é uma ferramenta do tipo “arrastar e soltar”, pois 

permite criar uma página web somente arrastando imagens, textos, 

formulários. É ideal para usuários que não tem nenhum conhecimento 

HTML e que queiram criar páginas simples.

REFLITA:

Você pode achar que um WYSIWYG pode ser um ótimo 
artefato para criação de sites, porém utilizá-los para 
construção de websites mais complexos e robustos pode 
não ser viável, já que sua estrutura não permite utilizar 
todos tipo de recursos que um editor mais completo pode 
oferecer.

Agora iremos explorar sobre um outro tipo de editor, o textual.

Editor Textual
O editor de texto é baseado completamente em código, ou seja, é 

necessário ter conhecimento em HTML para produzir uma página web. 

Eles são programas simples e focados que fornecem uma interface limpa 

para trabalhar com HTML (DUÓ, 2020).

Existem inúmeros editores HTML disponíveis adequados para 

variados de tipos de projetos, como veremos a seguir. 

O Atom é um editor de código aberto desenvolvido pela GitHub. 

Por ser aberto, qualquer desenvolvedor pode editar o código fonte do 

programa para personalizá-lo ou adicionar melhorias. 

Um diferencial desse editor é que ele permite que o espaço de 

trabalho seja compartilhado e pessoas diferentes estejam editando o 

código juntos em tempo real. 

Pode ser utilizado no Windows, Linux e Mac OS, pois é um editor 

multiplataforma.
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O Adobe Dreamweaver é um editor desenvolvido pela Adobe 

que pode ser considerado como um editor de texto e como WYSIWYG. 

Com ele é possível desenvolver um site do zero, mas também utilizar os 

modelos disponibilizados para criar um website. Assim como é possível 

escrever o código e visualizar a página no próprio editor. 

Apesar de ser um editor pago, pode ser feito um teste grátis. Porém, 

não existe uma versão para o sistema operacional Linux, funcionando 

apenas no Windows e Mac OS.

O Visual Studio Code foi desenvolvido pela Microsoft e é um editor 

totalmente gratuito e de código aberto. Suporta diferentes tipos de 

linguagem de programação e pode ser utilizado no Windows, Linux e Mac 

OS.

De acordo com dados da Stack Overflow, o Visual Studio Code foi 

o ambiente de desenvolvimento web mais utilizado no mundo em 2019.

SAIBA MAIS:

Você pode ver a pesquisa anual para desenvolvedores 
completa acessando o site da Stack Overflow disponível 
em: https://bit.ly/3m84XpR

O editor Sublime Text tem como uma de suas principais 

características a possibilidade de fazer edições simultâneas. Ou seja, 

vários arquivos podem estar abertos lado a lado para serem editados ao 

mesmo tempo. O editor disponibiliza várias opções de layout para edição 

dividida.

O Sublime está disponível para Windows, Linux e Mac Os e apesar 

de poder ser utilizado de forma gratuita, é necessária uma licença para 

utilizar todos os seus recursos.

O Notepad ++ é um editor de código-fonte gratuito desenvolvido 

para Windows, o que significa que ele não está disponível pensando em 

outros sistemas operacionais. Seu design é similar a um bloco de notas 

https://bit.ly/3m84XpR
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e por isso possui uma interface limpa e leve. Assim como o Sublime 

também permite edições simultâneas. 

REFLITA:

Você percebeu que os editores HTML do tipo texto têm 
basicamente a mesma função? Eles fornecem um espaço 
de trabalho para que desenvolvedores possam escrever 
código HTML e criar uma página web, porém cada um tem 
suas próprias particularidades. 

Quadro 4 – Comparação entre editores HTML

Customizável Multiplataforma Licença Git/GitHub

Atom Sim Sim Gratuito Sim

Dreamweaver Não
Windows, Mac 

OS
Premium Sim

VS Code Sim Sim Gratuito Sim

Sublime Não Sim Freemium Sim

Notepad++ Sim Windows Gratuito Não

Fonte: Adaptado de Duó (2020)

A escolha de qual editor utilizar depende de vários fatores, como 

qual SO está sendo utilizado e se ele dispõe de recursos que serão 

necessários para o desenvolvimento, como integração com o GitHub por 

exemplo. As preferências pessoais do programador também influenciam 
na escolha. Alguns preferem um design mais limpo, enquanto outros um 

visual mais robusto.
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Criadores de Sites
Como já citado neste capítulo, existem diferentes formas de 

construir um web site. Além dos editores HTML, outras ferramentas 

tornaram-se populares: os criadores de site.

DEFINIÇÃO:

Um criador de site é uma ferramenta que permite a criação, 
personalização e a publicação de sites que não exige 
conhecimento em desenvolvimento web.

Em consequência disso, a principal vantagem de utilizar um criador 

de site é facilidade com que uma página web pode ser construída. Você 

pode criar um site apenas arrastando e soltando itens.

Há vários construtores de páginas disponíveis no mercado e alguns 

dos mais populares podem ser vistos no quadro abaixo:

Quadro 5 – Criadores de Sites

Vantagens Desvantagens

Wix
Disponibiliza diversos plugins e 

extensões para adicionar ao site; 
Grande variedade de templates.

Versão grátis contém 
anúncios;

Dificuldade para alterar o 
tema do site.

Weebly
Facilidade de uso;

Temas responsivos.

Versão grátis contém 
anúncios;

Suporte em inglês.

Webnode
Exibição do site em vários 

idiomas.

Versão grátis contém 
anúncios; 

Suporte por e-mail.

GoDaddy
Domínio grátis; 

Suporte por telefone.

Plano grátis por tempo 
limitado; 

Possui poucas opções de 
templates.

WordPress.
com

Plano grátis; 
Suporte incluso.

Muitas limitações nos planos 
disponíveis. 

Fonte: Adaptado de Brandl (2020)
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Ao analisar o quadro 5 é possível perceber algumas características 

que podem ser levadas em consideração na escolha de qual plataforma 

utilizar. Um dos primeiros aspectos relevantes diz respeito a gratuidade, 

observa-se que apesar de a maioria dos criadores oferecerem planos 

gratuitos, estes são limitados. Para utilizar todos os recursos disponíveis é 

preciso adquirir um plano pago.

A respeito do design, os construtores costumam oferecer inúmeras 

opções de templates para os diferentes tipos de sites que podem ser 

criados. Há ainda aqueles que oferecem temas responsivos que se 

adaptam a smartphones e tablets.

Pode-se mencionar também que algumas plataformas oferecem 

diferenciais em relação as outras. O Webnode, por exemplo, dispõe de 

um recurso que permite configurar o site para ser exibido em idiomas 

diferentes do qual ele foi gerado, e o Wix possui uma loja diversificada 

de aplicativos, plugins e extensões que podem ser adicionados a página.

REFLITA:

Em virtude dos fatos mencionados você pode pensar em 
porque aprender linguagens para desenvolvimento web, 
como HTML, se é possível construir sites de forma tão 
rápida e fácil, não é mesmo? Contudo, os criadores de sites 
possuem limitações e podem não ser o ideal dependendo 
da página a ser construída. Brandl (2020) destaca que sites 
que requerem banco de dados, por exemplo, necessitam 
de uma ferramenta mais completa. 

Logo, os construtores de site são ideais para pequenas empresas 

e pessoas que desejam ter uma vitrine virtual para exibir seus produtos e 

serviços, como escritores, fotógrafos, entre outros.

https://www.viaagenciadigital.com.br/blog/entenda-os-tipos-de-site-existentes/
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Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo
Um sistema de gerenciamento de conteúdo, mais conhecido como 

CMS (Content Management System), é uma ferramenta que permite a 

criação, publicação e gerenciamento de websites. Porém o seu diferencial 

é a possibilidade de gerenciar conteúdo dinâmico de forma simples 

(DRUBSCKY,2020).

Uma página de uma empresa que contenha apenas informações 

básicas sobre a mesma, não precisa de alterações constantes. Logo, 

utilizar um editor HTML para a página da empresa é adequado.

Por outro lado, para um site de notícias que têm seu conteúdo 

alterado constantemente, utilizar um editor HTML não é viável, visto que 

seria necessário mexer no código a cada alteração. Por isso o ideal é 

utilizar um CMS, que permite gerenciar conteúdo de páginas de forma 

facilitada.

NOTA:

Você pode notar que o site para apresentação de uma 
empresa é diferente de um site jornalístico. Não se 
preocupe, entenderemos mais sobre os diversos tipos de 
sites no próximo capítulo. 

Drubscky (2020) lista alguns benefícios da utilização de CMS:

 • Facilidade de criação e manutenção.

 • Facilidade de uso.

 • Versatilidade para projetos de todos os tipos e tamanhos.

 • Baixo custo de atualização e manutenção.

Assim como os editores HTML e os criadores de sites, existem 

diversos CMS disponíveis no mercado.
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IMPORTANTE:

O CMS é um criador de sites, porém pode ser utilizado para 
criar sites mais complexos, o que pode não ser possível 
utilizando um construtor comum.

Entre os CMS mais utilizados no mundo estão o Joomla e o 

Wordpress. Os dois são similares em vários aspectos, são CMS gratuitos, 

fáceis de instalar e que fornecem inúmeros plugins e extensões que 

adicionam recursos aos websites.

Entretanto, cada um tem suas particularidades. Por exemplo, 

enquanto no Wordpress, só é possível um tema por vez, no Joomla é 

possível utilizar diferentes modelos para as diversas partes do conteúdo. 

De acordo com a W3techs, que publica relatórios sobre os CMS 

mais utilizados desde junho de 2019, o Wordpress abocanha mais de 

60% do mercado, enquanto o segundo colocado, o Shopify tem 4,3%. O 

Joomla aparece na terceira posição com 4%.

VOCÊ SABIA?

Existem diversos sites de marcas famosas que utilizam 
Wordpress. Alguns exemplos são o site da Companhia Walt 
Disney e da montadora de carros Mercedes-Benz.

É importante ressaltar que o Wordpress tem duas plataformas 

diferentes: Wordpress.com e Wordpress.org. Enquanto a primeira é um 

serviço de blogs com o qual não é necessário se preocupar com instalação 

e hospedagem, o Wordpress.org é uma plataforma CMS poderosa.

Em virtude do que foi mencionado, percebe-se que utilizar um 

sistema gerenciador de conteúdo é uma boa opção para construir e 

gerenciar websites e que um CMS pode ser utilizado tanto por alguém sem 
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nenhum conhecimento de programação como por um desenvolvedor 

experiente.

Você conhecerá com mais detalhes o Wordpress na próxima 

unidade, antes disso na próxima seção vamos entender os diferentes 

tipos de sites que podemos criar.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim de mais um capítulo, no qual exploramos 
diversas alternativas para gerar páginas web. Conhecemos 
alguns dos principais editores HTML utilizados atualmente 
e também alternativas para criação de sites que não 
exigem conhecimento técnico. Por fim, nos familiarizamos 
com o conceito de CMS, que é uma poderosa ferramenta 
de apoio para a criação e gerenciamento de websites.
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Briefing de um Website

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo identificaremos os principais tipos de 
websites e suas características. Conheceremos também um 
aliado importante para o planejamento e desenvolvimento 
de um bom site: o briefing. Vamos lá!.

É inegável o alcance obtido ao publicar qualquer tipo de conteúdo 

na internet. Por isso, ter uma boa página web voltada para o público que 

se deseja alcançar é fundamental para se destacar. Portanto, é importante 

escolher o tipo de site ideal para o objetivo almejado.

Site Dinâmico ou Estático
Agora que já estudamos como criar uma página web, vamos 

entender quais tipo de páginas podemos criar.

Inicialmente podemos classificar um site como sendo estático 

ou dinâmico. De acordo com Daniel (2018), é importante conhecer 

as características de cada um, visto que cada modelo tem suas 

particularidades, para compreender qual é mais adequado para a página 

web a ser construída.

Um site estático é aquele que é entregue ao visitante da forma 

como ele é no servidor, com poucas possibilidades de mudanças (VRSYS, 

2019). Conforme Daniel (2018) e VRSys (2019), por possuir limitações na 

interação com o usuário e não permitir grandes alterações em seu 

conteúdo, os sites estáticos geralmente são feitos como cartões de 

visitas para empresas, fornecendo apenas informações essenciais sobre 

a mesma e apresentando produtos e serviços.

Por outro lado, um site dinâmico é aquele em que a forma como 

o site é entregue ao usuário pode mudar (VRSYS, 2019), além de possuir 
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funcionalidades que permitem constantes alterações de conteúdo 

(DANIEL, 2018).

Exemplo: Você pode acessar uma loja online na qual se pode 

visualizar os produtos, mas para comprar é necessário efetuar um 

cadastro, ao efetuar o login, áreas que antes não eram acessíveis passam 

a ser (VRSYS, 2019).

Para VRSys (2019) a grande vantagem dos sites dinâmicos em 

relação aos estáticos é que eles possibilitam recolher dados de clientes 

e utilizá-los para propor uma experiência mais completa de navegação. 

Daniel (2008) ressalta ainda que por permitir a criação de sistemas 

complexos, é ideal para sites de compras e de notícias, além de garantir 

maior autonomia e independência de criação e design.

Você pode estar pensando se seu site tem que ser apenas estático 

ou dinâmico. Mas se existir a necessidade de utilizar os dois modelos em 

um mesmo website, você pode fazê-lo tornando o site misto. 

Existem diversos tipos de websites que iremos conhecer na próxima 

seção.

Tipos de Websites

Institucional 
O site institucional é utilizado por organizações com o objetivo de 

firmar presença na internet. Seu design costuma ser simples e funcional, 

sem excesso de páginas e poluição visual (VIA, 2018).

As instituições comerciais utilizam seus sites para fornecer 

informações sobre seus produtos e/ou serviços e como ponto de contato 

entre a empresa e o cliente (MARINHO, 2012).

Ainda de acordo com Marinho (2012) os sites institucionais também 

são utilizados por instituições sem fins lucrativos para divulgar seus 

trabalhos e informar a respeito de eventos, por exemplo.

Podemos concluir que os sites institucionais muitas vezes são 

estáticos, pois não são precisam ser atualizados constantemente.
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Informativo

Os sites informativos, como o próprio nome diz, são criados com o 

objetivo de informar, seja sobre um tema específico ou notícias cotidianas.   

São usados por veículos de comunicação como jornais e revistas 

que utilizam a internet para publicar notícias e também por jornalistas 

independentes e indivíduos comuns que desejam compartilhar 

conhecimento através de blogs ou podcasts (MARINHO, 2012). 

O design desse tipo de site é geralmente composto por seções de 

acordo com o tema da notícia publicada, como por exemplo, uma seção 

sobre notícias policiais e outra sobre economia.

E-commerce

É de conhecimento geral que o e-commerce é bastante popular 

atualmente e a maioria das empresas já possuem sites para comércio de 

seus produtos online. Segundo VIA (2018) existem dois tipos básicos de 

e-commerce:

 • B2B Business to Business: para venda entre empresas. 

 • B2C Busness to Consumer: para empresas venderem seus produtos 

diretamente para seus consumidores.

Figura 6: Loja Virtual

Fonte:  @freepik.
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Entre as vantagens da utilização de comércio online temos a 

praticidade na hora da compra, a comodidade na entrega e no recebimento 

de produtos e a redução de custos tanto para o consumidor como para a 

empresa VIA (2018).

Os sites de comércio virtual devem ser altamente dinâmicos, visto 

que informações sobre produtos disponíveis devem ser atualizadas 

constantemente de acordo com o estoque disponível e possuir um design 

atrativo dando destaque para produtos e promoções para atrair o usuário.

Aplicação

Hoje em dia é muito comum utilizarmos ferramentas que não 

precisam estar instaladas no computador. As vezes precisamos utilizar uma 

aplicação apenas uma vez e é muito mais prático acessá-la diretamente 

em um navegador. 

Por isso existem sites cujo conteúdo consiste em ferramentas de 

automatização, que substituem aplicações de desktop (MARINHO, 2012).

Exemplo: Um site muito popular para edição de fotos é o Canva, 

que fornece diversas opções para edição de imagens e realiza todo o 

processamento online. 

Outros exemplos deste tipo de site são os criadores de planilhas, 

gráficos, tradutores de idiomas online etc.

Banco de Dados

Quando temos dúvidas sobre algo logo abrimos o navegador para 

fazer uma pesquisa sobre o assunto, não é? Por isto existem sites de 

armazenamento de informações, que podem ser texto, imagens, vídeos, 
entre outros. Este tipo de site funciona como um banco de dados, que 

catalogam registros e permite efetuar buscas (MARINHO, 2012).
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NOTA:

Você já notou que alguns sites deste tipo permitem que 
além da realização de consultas, o usuário também possa 
contribuir com o registro de informações? Isso é muito 
comum nas Wikis.

Outros sites comuns desse estilo são os sites de busca e os bancos 

de imagens.

Comunitário

Os sites comunitários permitem a comunicação entre usuários 

da rede, como por exemplo, os chats, fóruns e sites de relacionamento 

(MARINHO, 2012). 

Esse tipo de site envolve vários aspectos além da comunicação em 

si, como se pode ser utilizado de forma anônima cada vez que o usuário 

o acessa ou se é necessário um cadastro; se permite apenas troca de 

mensagens ou também compartilhamento de arquivos, entre outros.

Fóruns de tecnologia onde usuários compartilham suas dúvidas e 

ajudam outros usuários são um exemplo de um site comunitário.

Portal 

Os portais são sites que agregam diferentes tipos de serviços. 

Um portal pode veicular notícias, ter uma plataforma de streaming de 

vídeos, ter um provedor de e-mails, uma loja de jogos e muito mais. Eles 

recebem esse nome por reunirem muitos serviços da internet, geralmente 
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fornecidos por uma mesma empresa, em um mesmo local (MARINHO, 

2012).  O UOL é site que se encaixa nessa categoria.

Agora que conhecemos os principais tipos de site, vamos descobrir 

o que é o briefing e como utilizá-lo no processo de estruturação de um 

website.

Briefing
Antes de iniciar a construção de um website, é muito importante 

saber onde você deseja chegar para que o resultado seja satisfatório. 

Portanto, é preciso recolher o máximo de informações acerca do que se 

pretende fazer e utilizá-las no planejamento e desenvolvimento do site. 

Esse processo é possível através do briefing.

Mas então você sabe o que é um briefing? De acordo com Zemel 

(2008) briefing é um conjunto de perguntas e/ou atividades que servem 

para determinar como se dará o projeto, elaboração e execução de um 

website. 

Figura 7 - Briefing

Fonte: @freepik.
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Quando um arquiteto vai reformar um imóvel, ele precisa saber 

para qual uso o imóvel será destinado, visto que um projeto para uma 

clínica médica é completamente diferente de um para um restaurante, 

por exemplo. Na construção de websites não pode ser diferente, deve-se 

entender primeiro qual o objetivo do site para poder projetá-lo.

Briefing Inicial

Um briefing na parte inicial deve levantar as seguintes informações 

de acordo com Zemel (2008):

 • Objetivos do website;

 • Público-alvo;

 • Qual a imagem que se deseja passar para os visitantes;

 • Análise da concorrência.

O propósito do website é que vai dizer ao web designer qual tipo 

de site será desenvolvido. Uma empresa pode ter um site institucional 

apenas para fornecer informações sobre seus produtos que são vendidos 

por terceiros, ou pode acoplar à sua página sua própria loja virtual.

Além disso, definir qual o público-alvo da página é essencial. Strunck 

(2010) destaca que um dos fatores mais importantes para o sucesso de 

nossos projetos é o conhecimento das pessoas que irão comprá-los e 

consumi-los.

Um dos fatores que podem ser levados em consideração, por 

exemplo, é a faixa etária. Um site de aprendizagem desenvolvido 

exclusivamente para crianças pode conter muitos mais recursos visuais 

do que um desenvolvido para estudantes universitários.

Você não pode esquecer que para um mesmo site podemos ter 

mais de um tipo de público e isso deve ser levado em consideração na 

sua construção.

Exemplo: Você irá desenvolver um site para um lançamento de 

um produto para crianças que pode conter muitos recursos visuais que 

façam a criança se interessar pelo produto. Porém, você deve levar em 



Web Design em Wordpress 49

consideração que os pais, por sua vez, buscam informações de segurança, 

de como adquirir o produto, preços e formas de pagamento que podem 

estar numa seção mais enxuta da página.

A capacidade técnica do usuário é outro fator determinante, pois 

um site para usuários que tem pouco habilidade tecnológica deve ser 

mais intuitivo para o usuário navegar com facilidade.

Por fim, deve-se determinar qual imagem que se quer passar através 

do site, e realizar a análise de concorrência para reconhecer padrões e 

buscar diferenciais para sua página.

Para um projeto pequeno e rápido, um briefing com as informações 

acima pode ser suficiente. Entretanto, se o seu projeto for mais complexo 

pode ser necessário um briefing mais completo que veremos na seção a 

seguir.

Briefing Detalhado

Agora que você tendo em mãos as informações obtidas através 

do briefing inicial, você aprofundá-lo através de perguntas que lhe darão 

informações mais detalhadas a respeito do projeto.

Para o projeto de um website, poderíamos ter as seguintes 

perguntas de acordo com Zemel (2008):

1. Qual o objetivo do website?

2. Qual o tipo de site? 

3. Quais as funcionalidades disponíveis no site?

4. Qual o público-alvo?

5. O público-alvo tem conhecimento técnico?

6. O site apenas mostra informações ou precisa recolher dados dos 
usuários?

7. O conteúdo do site precisa ser atualizado com frequência?

8. Qual o prazo determinado para o desenvolvimento do site?

9. Qual o orçamento disponível?
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10.  Qual a aparência desejada?

11.  O site será adaptável para dispositivos móveis?

Todas as informações obtidas são colocadas no documento de 

briefing, que pode ser dividido em seções. Zemel (2008) exemplifica 

algumas seções que poderiam estar em um briefing:

 • Estratégia;

 • Informações gerais;

 • Público-alvo;

 • Conteúdo;

 • Design;

 • Outras informações.

Pode-se observar que cada seção pode ter diversas perguntas com 

o objetivo de obter mais detalhes para o projeto do site. Zemel (2008) 

destaca que colocar cerca de 3 a 6 perguntas em cada uma das seções já 

deve bastar para colher as informações necessárias.

As informações pode ser recolhidas de diferentes maneiras, em 

uma reunião presencial utilizando um bloco de papel ou um notebook, ou 

se não for possível um encontro pessoalmente, em uma reunião online.

Strunck (2010) pontua que se o projeto for desenvolvido por mais 

de uma pessoa, o briefing pode servir de registro das tarefas a serem 

executadas. 

SAIBA MAIS:

Você pode saber mais sobre briefing de um website 
assistindo o vídeo “Briefing: Curso de Criação de Sites”, que 
está disponível em: https://bit.ly/3hhZpWe

Você deve entender que um documento de briefing apesar de 

conter informações sobre todos os aspectos do projeto, não precisa 

https://bit.ly/3hhZpWe
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ser muito extenso. Um briefing completo, porém objetivo e simples é 

suficiente.

Podemos concluir que o briefing é uma espécie de roteiro que deve 

ser utilizado para o planejamento e desenvolvimento de um bom website. 

Por ser um artefato genérico, não tem um modelo ou tamanho específico 

e você pode adaptá-lo de acordo com as suas necessidades.  

Tendo um briefing completo, você tem um guia seguro para 

conceituar e desenvolver o projeto e evitar armadilhas (STRUNK, 2010). 

RESUMINDO:

Por fim chegamos ao fim da unidade que nos apresentou 
os conceitos iniciais do mundo dos websites. Começamos 
esta unidade entendendo como funciona a World Wide 
Web e assimilamos os elementos básicos da linguagem 
HTML. Posteriormente identificamos quais serviços e 
programas podemos utilizar para criar páginas web e como 
os sites podem se comportar, de forma dinâmicas ou 
estática, identificando os principais tipos de sites existentes. 
E finalizamos a unidade conhecendo o briefing e qual sua 
importância para o projeto de construção de websites. 
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