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CRIAR PÁGINA 
NA WEB



Website

Registrar

DNS

Servidor

Sistema

Conteúdo

EUA: networksolutions.com

Brasil: registro.br

Próprio servidor
Cloudflare
Amazon

A partir de
R$30

A partir de
R$0,00

Milhares opções
Amazon
omega8.cc / MDDHosting

A partir de
R$0,00

Milhares de opções
HTML / WYSIWYG
CMS

A partir de 
R$0,00

Você
Jornalista

A partir de
R$0,00

http://networksolutions.com
http://registro.br
http://omega8.cc


VAMOS FAZER UMA PÁGINA?



page@publishthis.email

mailto:page@publishthis.email


PARA FAZER UM SITE, TODO 
MUNDO TEM OPINIÃO



MUITO CUIDADO



TIPOS DE SITES

Informativo
Catalogo / Brochura

E-commerceBlog

Pessoais

Sociais (Foruns)

Notícias
Search Engines

Apps/SaaS



PORTAIS

• Um portal é um site na internet projetado para 
aglomerar e distribuir conteúdos de várias 
fontes diferentes de maneira uniforme, sendo um 
ponto de acesso para uma série de outros sites ou 
subsites internamente ou externamente ao 
domínio ou subdomínio da empresa gestora do 
portal.



PORTAIS





PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO

• O tempo gasto no planejamento vai economizar 
em dobro na execução



• “Quero um site, e quero que ele seja azul, 
quanto vai custar?”

• “Quero uma casa, pintada de azul e com um 
tapete. Quanto vai custar?"



jjg.net

Todo mundo quer 
começar aqui

http://jjg.net


PLANEJAMENTO
• O que você quer que o site faça?

• Quem é seu usuário?

• O que seu usuário precisa/deseja?

• Qual tipo de experiência vamos prover?

• Como vamos medir o sucesso?



Quero comprar alguma 
coisa

Acabei de chegar pelo 
Google, como você pode me 

ajudar?

Só quero o telefone.



PLANEJAMENTO

• Quais serão as funcionalidades do site?

• Quais detalhes serão importantes?

• Temos que criar ferramentas? Desenvolver 
pessoal?

• Qual o prazo?



Pessoas escolhem diferentes caminhos 
para o mesmo destino



PLANEJAMENTO

• Estrutura

• Como o conteúdo vai ser organizado?

• Quais serão as opções de navegação, menus, 
etc?



SITEMAP.XML

Conteúdo sem organização não tem valor



PLANEJAMENTO

• Esqueleto

• Como os formulários e telas interativas vão 
funcionar?

• Onde as informações importantes estarão 
localizadas?



RASCUNHO



PLANEJAMENTO
• Superfície

• Como o produto final vai parecer?

• Quais cores, fontes, imagens, logos?

• De onde vem o design?

• Checklist



PESQUISA DE MERCADO

• Coletar e analisar dados sobre seus usuários

• Determinar quem será o seu cliente, o que ele 
deseja e o que ele precisa.



PESQUISA DE MERCADO
• Primária

• Survey  (MonkeySurvey, GoogleForms)

• Grupos

• Entrevistas

• Observação

• Pesquisa



PESQUISA DE MERCADO

• Secundária

• Dados coletados por outros

• Governo, Revistas, Empresas

• Exemplo: Datasus 



QUAIS IDÉIAS?



QUAIS REQUISITOS 
TÉCNICOS?

• Servidores

• Nacionais

• Internacionais



QUAIS REQUISITOS 
TÉCNICOS?

• Servidores

• Compartilhados

• Dedicados

• Cloud Computing



QUAL TECNOLOGIA?

PHP

MySQL

CMS

Web 2.0 Ruby on 
Rails

HTMLXHTML

.NET
JavascriptFlash

Java

Wordpress

Drupal



QUAL TECNOLOGIA?

• Não seja cobaia

• A não ser que tenha muitos fundos

• Não seja seduzido por tecnologias experimentais 
e "bonitinhas"



QUAL TECNOLOGIA?

• Programa pago

• Open Source



NÃO SABE QUAL DIREÇÃO?



QUAL A SUA VERBA?

Wix

Wordpress

DrupalGardens

SquareSpace

Facebook Pages

R$0,00

DIY

$$$$$$$ -> $$$

Customizado

Drupal

Wordpress

Outros CMSs

Equipe: designers, 
jornalistas,programadores

Equipe completa

Drupal





WEBDESIGN
• Multidisciplinar, 

• design 

• arquitetura da informação

• programação

• ergonomia

• usabilidade

• acessibilidade entre outros.

• A preocupação fundamental do web designer é agregar os conceitos de usabilidade com o 
planejamento da pessoa em destaque interface, garantindo que o usuário final atinja seus objetivos 
de forma agradável e intuitiva.



WEBDESIGN

Primeira impressão conta



WEBDESIGN

• Conhecer a Marca

• Conhecer a audiência

• Conhecer o conteúdo

• Conhecer a mídia



WEBDESIGN
• Faça ficar excepcional

• Má experiência de uso:

• Não acho o que preciso

• Não é profissional

• Não parece com a empresa que conheço

• Muito lento









SIMPLICIDADE





WEBDESIGN

• A experiência para o usuário tem que ser ótima

• Usuário tem que sentir que está no lugar certo

• A linguagem visual tem que ser consistente

• Deixe o objetivo óbvio



Design bom

Credibilidade

Sucesso



CMS



CMS

• facilitam o gerenciamento de conteúdo

• Separam conteúdo do design de texto

• Permite uso simultâneo por vários usuários

• Reduz o tempo de desenvolvimento



CMS
• Requisitos

• Acessibilidade

• Padrões na Web

• Customização

• Preenche suas necessidades?



CMS

• Não reinvente a roda



CMS

• Drupal

• Wordpress

• Joomla

• Odoo

http://www.cmsmatrix.org/



CLONES

• clonescripts.com

• Facebook: $149

• Youtube: $249

http://clonescripts.com


ANALYTICS

• Google Analytics

• whos.amung.us

http://whos.amung.us


LANÇAMENTO

• Teste muito antes de lançar

• Safari, Firefox, Chrome, Internet Explores, 
Mobile, Mac



SEO

• Não significa encher a página com palavras para 
serem achadas no Google



SEO
• Bom senso

• Pesquise as palavras usadas pelos usuários

• Coloque os termos nos locais corretos no site

• Conteúdo relevante

• CMS SEO Friendly para ser encontrado

• Hiperlinks de outros sites



seo.qc.com

http://seo.qc.com/


Criando Software
Alexandre Amato. MD. PhD. MBA.



Empreendedor de 
software

26 apps na 
Apple Store

81 domínios na 
Internet



Programação é apenas uma 
fase do desenvolvimento de 

software



Apesar disso



Conhecimento geral de 
programação é 

necessário





Qual seu objetivo?
• Ficar rico? 

• Ser útil? 

• Quebrar barreiras? 

• Inovar? 

• Resolver um problema?

 “Persiga um ideal, não o dinheiro. O dinheiro vai acabar indo atrás de 
você” – Tony Hsieh, fundador da Zappos



Ideia

• Identificação de problema 

• Brainstorming 

• Pensar em solução 

• Simplificar solução 



Dar vida a sua 
imaginação 

“Você não precisa de uma equipe de 100 pessoas para desenvolver 
uma ideia” – Larry Page, fundador do Google



Identificação do Problema

• Não gosto dos taxis, quero uma solução melhor



Brainstorm
• Monto uma empresa de taxi melhor 

• Pago extra para o taxista melhor 

• Faço uma lista telefônica com os melhores 
taxistas 

• Faço um site de classificação de bons taxis 

• Faço um sistema para conectar pessoas a 
motoristas profissionais



Pensar em solução
• Faço um sistema para conectar pessoas a 

motoristas profissionais 

• Faço esse sistema funcionar no Mac, no 
Windows, no Linux, nos celulares 

• Quais as maiores queixas dos taxis, como 
melhorar isso? 

• Como oferecer serviço melhor e mais barato?



Simplificar Solução

• Poderia fazer funcionar no celular, no relógio, na 
televisão, no computador,  

• Faço bem feito, mas apenas no celular 

• Think globally, act locally





Financiamento
• Pessoal 

• Empresa 

• Crowdfunding  

• Kickstarter  

• Brasil catarse.me 

• Vender ideia  

• Investidor anjo 

• Parcerias

Quem vai pagar 

a conta?

Definir Budget

http://catarse.me


Acordo de 
Confidencialidade

• Non-Disclosure Agreement 

• Idéia única? Proteja 

• Propriedade intelectual



Rodada de procura  
de investimento

Outros estão fazendo 
a mesma coisa

Mas estão fazendo 
mal feito

Não precisa ser idéia original. A execução sim.



Planejamento

• Conceitualização e Desenho da Arquitetura 

• Rascunho/Esboço 

• 3 dias 

• Contratar freelancer? Time de desenvolvimento?



Estudo preliminar
• Rascunho/Esboço/Mockup 

• Assessorado por generalista  

• Definição de melhor plataforma de programação 

• Prova de conceito em pontos críticos 

• Elencar funcionalidades por importância  

• Conhecer a sua ideia profundamente antes de 
apresentar ao executor/desenvolvedor



Prova de conceitoIdeia 
complexa

Quebrada 
em várias 

partes

Extraído 
Algoritmo mais 

complicado

Testado 
algoritmo



Princípio de Pareto
• Regra 80-20 

• 20% do input gera 80% do output.

20% autores

Vendem 80% livros

20% clientes

Geram 80% lucros

20% funções

Perfazem 80% 
funcionalidade



Estudo preliminar

• Previsão grosseira de custos 

• Pesquisa de mercado



Video cilindro: quadrado bola 
Explicar para todos 

entenderem

Quando você muda o modo de observar as coisas, 
as coisas que você observa também mudam.



Público Alvo

Geral Nicho

Sistema operacional

Controle de comportas da 
hidrelétrica



Custo

Público Alvo

Geral NichoCusto

Custo



Projeto básico 

• Spec Docs 

• Legalidade/legislação  

• Assessorado por especialista e generalista 

• Na saúde: pós graduado em informática médica

Uber? Poker? Trapster(anti 
blitz)



Projeto executivo

• Detalhado todas necessidades e processos 

• Conhecer todas as telas, todos os botões, todas 
as funções. 

• Assessorado por especialista



Mockup 

• Como apresentar para o desenvolvedor 

• Desenho a mão 

• Keynote/PowerPoint 

• wireframesketcher.com

http://wireframesketcher.com


Minimum viable product
• Produto viável mínimo  

• versão mais simples de um produto que pode 
ser lançada com uma quantidade mínima de 
esforço e tempo de desenvolvimento. 

• Scrum 

• possui seu foco no gerenciamento e projeto 
da organização onde é difícil planejar à frente. 



Contratação

• Hora de trabalho 

• Trabalho pronto 

• Módulos e milestones  

• Pessoa? Equipe! 

• Contratação CLT



Contratação

Pessoa Equipe

Conhecimento + ++++

Preço ++++ +++

Tempo ++ ++++

Experiência ++ +++



Freelancer

• freelancer.com 

• elance.com 

• 99freelas.com.br 

• fiverr.com

http://freelancer.com
http://elance.com
http://99freelas.com.br
http://fiverr.com


Outsourcing

• Índia 

• valor dólar 

• dificuldade de comunicação  

• Brasil 

• dificuldade em encontrar especialistas



Design

• Diferenciar dos outros 

• Frontend 

• Não deve ser o programador 

• “Capa do livro” 

• Marketing





Beta

Testers

Alfa

Testers

Teste de Qualidade

Testar 
App

Somente depois 
distribuir



Plataformas

• Múltiplas plataformas? 

• Desenvolver separadamente para cada 
sistema operacional: mais bem acabado, mais 
rápido, nativo 

• Usar plataformas de múltiplos sistemas 
(cross-platform): Phonegap, Unity, Corona, 
Cocos, HTML5



Suporte após publicação

• Correção de Bugs 

• Manutenção servidores 

• Source code comentado para proximo 
desenvolvedor



Como você quer seu 
projeto?

Grátis

Rápido

Qualidade

Barato

Lixo

Faça 
Você

Bem  
pago

Não  
existe

Mal 
Feito

Não pode ser 
rápido

Utopia



Faça Você Mesmo?
• RAD (Rapid App Development) 

• Outsystems 

• Zoho Creator 

• Scriptcase 

• Xojo 

• Block Based Programming: Windev





Comunicação

• Diferenciar 

• Possível/Impossível 

• Efetivo/Não efetivo 

• Explicar sem ambiguidades



Se falhar ao explicar em termos 
compreensíveis, terminará sem o 

aplicativo, ou com um que faz 
outra coisa



Forma de distribuição e 
Comercialização

• Venda de licenças, shareware, freemium, 
freeware, open source, etc 

• Apple Store, Microsoft Store 

• SaaS - Software as a Service (Cloud)



Templates
• Games 

• www.deepblueapps.com/ 

• Surveys/Pesquisa 

• Surveymonkey 

• Surveygizmo 

• Google Forms

http://www.deepblueapps.com/


software.amato.com.br

http://software.amato.com.br


Obrigado!

Prof. Dr. Alexandre Amato
Doutor em Ciências pela USP 

Professor de Cirurgia Vascular da UNISA 
dr.alexandre@amato.com.br

mailto:dr.alexandre@amato.com.br

