
Aprenda a fazer um site ou blog com a plataforma 

mais poderosa do mercado e, saiba como usar  

plugins arrasadores para deixá-lo rápido e eficiente
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Murilo Gun Sustentabilidade
Em entrevista exclusiva, 
humorista revela como o passado 
ligado à informática o ajudou a 
alcançar o sucesso na internet

Confira uma seleção de aplicativos 
voltados para computador e 
smartphones que podem lhe ajudar a 
contribuir com o conceito de TI verde

Veja também:

Portabilidade
Esqueça os conflitos entre sistemas  
de aplicativos móveis. Conheça as 
plataformas que deixam softs de 
portáteis compatíveis entre si
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Em entrevista exclusiva, 
humorista revela como o passado 
ligado à informática o ajudou a 
alcançar o sucesso na internet

Confi ra uma seleção de aplicativos 
voltados para computador e 
smartphones que podem lhe ajudar a 
contribuir com o conceito de TI verde

Veja também:

Portabilidade
Esqueça os confl itos entre sistemas 
de aplicativos móveis. Conheça as 
plataformas que deixam softs de 
portáteis compatíveis entre si
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O melhor site 
para você
Com apenas 10 anos de idade, o WordPress, 

sistema que permite a qualquer usuário gerar e 
administrar o conteúdo de um site sem que, para 

isso, obrigatoriamente domine linguagens de programação, 
é usado por mais de 60 milhões de pessoas. Mais do que 
impressionar, esse número chama atenção para o fato do 
quanto a internet está inserida no cotidiano, seja de pessoas 
físicas, seja de jurídicas.

É notório que ter um blog, site ou e-commerce é algo 
que se tornou essencial para quem lida com produtos, 
serviços e imagem, entre outros negócios. O que muitas 
pessoas ainda não perceberam, porém, é que, para se 
destacar nesse mar de ofertas chamado web, é preciso 
ir além e apresentar conteúdo relevante em páginas 
adequadas, de modo a facilitar a experiência do usuário e 
atingir o objetivo almejado. 

Por isso, mais do que explicar como instalar o WordPress 
e construir um site, o repórter Robinson Melgar, especialista 
no assunto, foi a fundo para mostrar na reportagem de 
capa desta edição como turbinar seu site depois que ele 
estiver no ar. Para isso, Melgar testou centenas de plugins 
e fez uma seleção dos que apresentam funcionalidades que 
realmente podem alavancar uma grande audiência.

Os plugins também são o tema da seção Design deste 
mês. Nesse caso, destinados aos profissionais que usam 
o Photoshop para criar layouts inovadores. Nas próximas 
páginas, você ainda conhecerá apps inteligentes ligados 
a sustentabilidade, verá uma comparação entre AppCloud 
e PhoneGap, e ficará por dentro de todos os detalhes de 
Tableless e GitHub, entre muitas outras informações. Tudo 
para você se manter atualizado e fazer a diferença no cada 
vez mais vasto universo web. 

Claudio Gora
editor@locawebemrevista.com.br
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Apesar do surgimento 
de diversos programas 
de edição de imagens 

gratuitos no mercado, o Adobe 
Photoshop continua sendo o 
software do gênero mais usado 
nas agências. Mesmo assim, por 
estarem habituados a trabalhar 
com o programa há anos, muitos 
usuários deixam de lado alguns 
avanços inseridos no aplicativo 
nos últimos tempos. 

A versão CS6 do Photoshop, por 
exemplo, pode ser incrementada com 
plugins feitos na medida para quem 
deseja criar designs arrasadores para a 
web. E muitas pessoas os desconhecem.

De acordo com o webdesigner Igo 
Rodrigues, que trabalha há nove anos 
com o programa de edição do Adobe, 
existem diversas ferramentas e fi ltros 
excelentes para serem baixados na 
internet. “Pode-se instalar alguns 
plugins específi cos para o que o 

usuário procura, de modo a aumentar 
a produtividade e facilitar o trabalho, 
principalmente em relação a recortes 
e tratamento de imagem”, afi rma.

Já Emerson Beck, gerente de 
projetos e design da Magic Web 
Design/Rede Magic, que trabalha há 
mais de 15 anos com o Photoshop, 
acredita que, apesar de existirem 
diversos plugins disponíveis no 
mercado, o resultado será melhor 
se boa parte do trabalho for feita 
manualmente. “Aprendi que, ao 

Plugins do 
Photoshop
Confi ra cinco 

extensões do editor 

de fotos da Adobe 

que auxiliam 

a criar designs 

arrasadores com 

facilidade Por Bianca Bellucci

Photoshop
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Por Robinson MelgarWord
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Adotado por mais de 
60 milhões de pessoas, 
segundo dados da página 

ofi cial do produto, o WordPress é, 
hoje, o sistema de gerenciamento 
de conteúdo mais popular do 
mundo. Isso não aconteceu à 
toa, e sim porque a plataforma, 
que teve a sua primeira versão 
lançada em 2003, oferece recursos 
inestimáveis para qualquer site e, 
de quebra, é totalmente gratuita.

Nesta reportagem, você vai 
conhecer um pouco melhor o 

WordPress e descobrir o que o sistema 
oferece em suas versões mais recentes, 
além de aprender a instalá-lo para ter 
um blog ou site rodando em poucos 
minutos. Para completar, há uma 
lista com os plugins mais poderosos 
disponíveis para a ferramenta. Tudo 
para você turbinar o seu site.

Raio X da plataforma
O WordPress é um CMS (Content 

Management System, ou Sistema 
de Gerenciamento de Conteúdo, 
em português). Esse tipo de sistema 

permite que qualquer usuário possa 
administrar o conteúdo de um site sem 
precisar de conhecimentos avançados 
em programação. Isso signifi ca 
que, se o site é feito em WordPress, 
qualquer pessoa com um login e uma 
senha pode acessar a interface de 
administração, criar uma nova página, 
alterar o texto de um post, trocar uma 
imagem, e assim por diante.

É possível personalizar o seu site 
WordPress de muitas maneiras e 
deixá-lo exatamente com o visual 
que você deseja. Tudo isso é viável 

Use o sistema de gerenciamento de 
conteúdo mais popular do mundo para 
colocar no ar um site impecável. E o melhor: 
sem gastar muito tempo nem dinheiroWordpress
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Por um 
mundo 
mais 

sustentável
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Conheça as 
opções de 
aplicativos 
socioambientais 
disponíveis em 
sites e nas lojas 
Apple Store, 
Google Play e 
Windows Phone 
Por Aline Mariano

sustentável

Questões ambientais 
e econômicas estão 
levando as corporações 

a pensar e agir de forma mais 
sustentável com relação ao uso 
de seus recursos de tecnologia. 
A prova disso é que a TI Verde, 
ou computação verde, é um 
tema que está cada vez mais em 
evidência e tornou-se essencial 
em grande parte das empresas, 
especialmente no ramo eletrônico.

Nos últimos meses, esse 
movimento ganhou corpo na criação 
de aplicativos vendidos para gadgets, 
sobretudo nos Estados Unidos. 
Atualmente, existem diversos apps 
socioambientais disponíveis em sites 
e nas lojas Apple Store, Google Play e 
Windows Phone, todos com funções 
muito interessantes. Vire a página e 
veja uma lista de programas verdes 
que você pode baixar e fazer a sua 
parte por um mundo mais sustentável.
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Se você busca mais proteção
para arquivos e informações 
 importantes do seu negócio, 
contrate o Cloud Locaweb,
que armazena dados de
cada cliente isoladamente, 
garantindo mais segurança.

Cloud É loCaweb.
Locaweb.com.br/Cloud

SEGURANÇA.
MAIS UMA RAZÃO PARA VOCÊ CONTRATAR O CLOUD LOCAWEB.
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Comediante Murilo Gun conta suas 
experiências na área de TI e como o 
conhecimento na área o auxiliou para 
deslanchar seus vídeos na web Aline Mariano

Stand-up
na internet
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Com mais de 
10 milhões de 
acessos a seus 

vídeos no YouTube 
e participação no 
programa “Amigos 
da Onça”, no SBT, 
Murilo Gun é mais um 
humorista que apareceu 
na web e migrou para 
o grande público da TV 
aberta. Em entrevista 
descontraída à Locaweb 
em Revista, ele explicou 
o início de carreira, 
quando ainda trabalhava 
com TI, antes de apostar 
nos shows de stand-up. 

Com grande parte 
da sua vida marcada 
pela informática, Gun 
admite que seu sucesso 
e interesse por comédia 
tem muita relação com 
o conhecimento na área. 
“É engraçado como 
tudo caminha junto. 
Com certeza, se eu não 
trabalhasse tanto com 
computadores na época, 
não estaria familiarizado 
com esse tipo de tema e 
não teria resolvido arriscar.”

lwentrevista

6locaweb



“A afinidade com TI ajudou  
para que eu me mantivesse 
atualizado e facilitou a  
publicação de minhas peças em 
meu site e nas redes sociais”

Locaweb em Revista Como começou sua 
história no stand-up?
Murilo Gun Eu trabalhava com informática 
quando vi o stand-up chegando ao Brasil. Assim  
que notei essa nova tendência, resolvi me 
aventurar. Nunca tinha me envolvido com 
comédia. Depois de um tempo, passei a escrever 
roteiros engraçados e me apresentar.

LW Como seu conhecimento na área de 
computação contribuiu para a carreira  
de comediante?
MG A minha relação com a informática 
foi primordial para eu me transformar em 
comediante. Como eu acessava diversos sites por 
conta da profissão, já estava familiarizado com 
stand-ups norte-americanos. A afinidade com TI 
também ajudou para que eu ficasse atualizado e 
facilitou a publicação de minhas peças em meu 
site e nas redes sociais.

LW Você trabalha desde 2006 com stand-up 
commedy. Quando surgiu a vontade de  
usar a internet como ferramenta de  
divulgação desse tipo de projeto?
MG Assim que comecei a me apresentar de 
forma mais corriqueira, passei a gravar alguns 
vídeos. Até que resolvi postar o “Banheiro 
Masculino” (http://lwgo.to/wl) no YouTube. Foi um 
dos primeiros stand-ups a ir ao ar. Considero-o 
péssimo (risos), mas na época foi bastante aceito 
pelo público, já que ainda não existia parâmetro 
de qualidade para esse tipo de show no Brasil.

LW Você acredita que para um vídeo  
se tornar popular na internet é preciso  
divulgá-lo nas redes sociais? 
MG Com certeza. Com as redes sociais, 
é muito mais fácil divulgar trabalhos e, 
consequentemente, atingir mais pessoas. Muitos 
comediantes as usam também para divulgar o 
trabalho de colegas. Assim, todos se ajudam.  

LW Como você usa as redes sociais para 
divulgar o seu trabalho? 
MG Além dos meus vídeos, também aproveito 
para divulgar crônicas ou piadas relacionadas 
a assuntos cotidianos. Isso ajuda a conquistar 
fãs e atrair seguidores para a minha página. Eu 
falho por não manter periodicidade em postar 

Stand-up
na internet

lwentrevista

meus vídeos. Acredito que, se criasse o hábito 
de publicar toda quinta-feira, por exemplo, eles 
teriam mais visualizações. É o que eu tenho 
notado nos demais comediantes.

LW A que se deve o sucesso de seus vídeos? 
MG Deve-se prezar pela qualidade e dar ao público 
algo bem-feito, de fácil identificação. O melhor 
exemplo é o vídeo “Entrevista com o Estagiário” 
(http://lwgo.to/wk). Essa história mostra algo 
comum na vida de grande parte das pessoas, o 
que costuma gerar grande interesse. 

LW Você trabalha em um programa no  
SBT com mais três comediantes. Quais as 
diferenças da comédia feita para a televisão  
e a produzida para a internet?
MG A grande diferença é o público-alvo. 
Comédia em TV costuma ser feita para pessoas 
simples, então tentamos lidar com situações 
de rua. A internet abrange pessoas de todas as 
classes sociais. Assim, buscamos assuntos mais 
amplos, que sejam da vivência dos internautas. 
Outra diferença é a liberdade. Na web, não há 
limites, a não ser o bom senso. Já na TV devemos 
tomar mais cuidado com o que falamos.

Murilo Gun faz stand-up no Encontro Locaweb. Comediante já foi 
proprietário de uma empresa especializada em projetos para a internet

6locaweb locaweb7
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lwcaixa_de_entrada
//O canal direto entre você e a equipe de redação da Locaweb em Revista

Se você tem 
alguma dúvida, 
sugestão ou 
crítica, entre em 
contato com a 
nossa redação pelo 
e-mail locaweb@
europanet.com.br.

ENviE sEu 
E-MaiL

Computadores 
portáteis
Quero comprar um 
computador portátil, mas 
não sei o que escolher 
diante da quantidade de 
opções disponíveis no 
mercado. Qual a diferença 
entre notebook, netbook e 
ultrabook? Qual deles é o 
mais recomendável?   
Carlos Eduardo //  
Por e-mail

 Todos os computadores 
portáteis têm como objetivo 
a facilidade de transporte. 
O notebook é o mais 
conhecido dos três por 
estar há mais tempo no 
mercado. A tela tem, no 
mínimo, 14 polegadas e 
pode chegar até a 18. Esse 
tipo de equipamento conta 
com uma memória maior 
e processadores de alta 

velocidade. O netbook, por 
sua vez, é um equipamento 
com dimensão, capacidade e 
memória reduzidas. É prático 
na hora do transporte, mas 
não é adequado para quem 
quer alto desempenho. De 
uma forma geral, os netbooks 
têm ótima capacidade de 
bateria. A tela pequena, no 
entanto, pode atrapalhar 
quem lida, por exemplo, com 
fotos e vídeos. Por último, o 
ultrabook é o mais novo dos 
três no mercado. É menor, 
mais fino e mais leve que 
os notebooks. Além disso, 
tem ótima capacidade de 
processamento e bateria de 
longa duração. Pesa contra 
esse equipamento, porém, 
o fato de que, no Brasil, os 
modelos ainda são bem 
caros. A escolha entre os 
três produtos dependerá 
do desempenho que você 

procura e do quanto está 
disposto a pagar pelo 
aparelho. Porém, todos são 
altamente recomendáveis 
desde que se compre um   
de marca confiável.

Diferença entre  
Wi-Fi e wireless
Disseram-me que Wi-Fi e 
wireless não são a mesma 
coisa. Isso é verdade? 
Pedro de Freitas //  
Por e-mail

 Apesar de algumas pessoas 
acharem que Wi-Fi e wireless 
representam a mesma 
tecnologia, as duas redes não 
podem ser tratadas como 
sinônimo. Wireless, traduzido 
do inglês, quer dizer “sem fio”. 
Desse modo, qualquer tipo 
de conexão que não precisa 
de cabos para transmitir 
informações pode ser 

chamada de wireless. Como 
exemplo desse tipo de rede há 
o Bluetooth, o infravermelho, 
o 3G e até o próprio Wi-Fi. 
Este último, por sua vez, é 
um protocolo de internet que 
permite que computadores 
trabalhem em redes sem 
precisar de fios. Geralmente, 
essa plataforma é auxiliada 
por roteadores. Assim, pode-se 
dizer que toda rede Wi-Fi 
é wireless, mas nem todo 
wireless é Wi-Fi. 

Shutterstock.com

Apesar de algumas pessoas 
acharem que Wi-Fi e 

wireless representam a 
mesma tecnologia, as duas 

redes não podem ser 
tratadas como sinônimo

Na reportagem 
“Como fazer o 
seu blog decolar” 
publicada na 
Locaweb em  
Revista 38, a 
declaração 
correta do 
entrevistado 
Marcos Elias, do 
site Explorando.
com.br, publicada 
à página 41, 
é: "não há um 
número que  
sirva para todos, 
mas, em geral, 
com menos de 
mil visitas por 
dia, não vale a 
pena pensar  
em monetizar  
um blog". 

ERRata
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lwnotícias
//As novidades da Locaweb, a maior empresa de serviços de internet do Brasil

Agora é possível 
criar um site 
multipágina  
para celulares

Cada vez mais os brasileiros 
estão acessando a internet 
por dispositivos móveis. 

Isso cria a necessidade de adaptar 
conteúdo e formatos de sites à tela 
desses aparelhos, que é menor e 
com menos legibilidade. Seguindo 
essa tendência de acessos e 
mercado, a Locaweb, que já 
disponibilizava o plano “BÁSICO” 
do Criador de Sites Mobile, lança o 
novo plano “PLUS”. 

As funcionalidades continuam 
em vigor, entre elas sistema passo a 
passo, banco de imagens, integração 
às redes sociais (Facebook, Linkedin 
e Google+), integração ao Google 
Analytics para medir os acessos ao 
site para celulares, direcionamento 
automático do site para a versão 

mobile quando acessado de um 
smartphone, e muitas outras. 

O diferencial do plano PLUS é que o 
usuário pode criar um site multipágina 
para celulares. Isso significa que se 

Plano de Criador
de sites Mobile 

Sistema traz várias 
funcionalidades, 
como banco de 
imagens e integração 
às redes sociais e ao 
Google Analytics

Agora é possível 
ter um site 
mobile com 
quantas páginas 
quiser, em uma 
versão que  
não deve nada  
à tradicional 

Criador de sites em 4 cliques

tornou possível ter um site mobile com 
quantas páginas quiser, permitindo 
que a versão mobile não deva nada à 
tradicional. Confira em: www.locaweb.
com.br/criadordesitesmobile

10locaweb
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Revenda de
Email Marketing
Desenvolvida para atender 

às necessidades dos 
profissionais que trabalham 
com planejamento, criação e 
envio de e-mail marketing, a 
Revenda Email Marketing da 
Locaweb garante a infraestrutura 
necessária para que agências 
digitais e desenvolvedores 
web ofereçam ainda mais 
possibilidades de divulgação 
customizada aos seus clientes. 

Além disso, o serviço permite 
o gerenciamento de campanhas 
de forma profissional. Também é 
possível controlar diversos usuários, 

mensagens enviadas e emitir 
relatórios por meio de um  
painel único que sai a partir de  
R$ 199,90. Confira todos os planos 
em: http://wgo.to/revendaemkt.

inscrições abertas: 
15º Encontro 
Locaweb 

Google adWords

Luli Radfahrer, 
consultor em 
inovação digital, 
com clientes 
no Brasil, 
EUA, Europa e 
Oriente Médio; 
Silvio Meira, 
cientista-chefe do 
C.E.S.A.R e fundador do Porto 
Digital, de Recife; Diego Eis, 
um dos maiores especialistas 
do país em Tableless; 
Fábio Ricotta, reconhecido 
mundialmente por seu trabalho 
em SEO (Search Engine 
Optimization) e o comediante 
Murilo Gun, que alimenta um 
canal no Youtube com mais de 
10 milhões de visualizações 
são alguns dos palestrantes 
que confirmaram presença 
no 15º Encontro Locaweb de 
Profissionais de Internet,  
que acontecerá em Belo 
Horizonte (25 de abril), Curitiba 
(7 de maio) e Porto Alegre  
(23 de maio). 
     Para participar do evento 
que levantará discussões sobre 
tecnologia, comunicação e 
tendências de mercado acesse: 
www.encontrolocaweb.com.br  
e se inscreva.  
     E se você encara o desafio de  
se juntar ao time de palestrantes 
envie sua proposta para o site 
http://lwgo.to/x-.

Google AdWords e Locaweb 
se uniram para oferecer às 

pequenas e médias empresas  
mais um aliado na busca do 
sucesso. O Gerenciamento 
Locaweb para Google 
AdWords permite 
criar, monitorar e 
gerenciar campanhas 
online. Tudo isso 

voltado para o desenvolvimento 
de uma divulgação de alto 
desempenho conforme o perfil e 
a necessidade de cada negócio.

“Identificamos no Brasil um 
amadurecimento das 
pequenas e médias 
empresas, que 
passaram a buscar 
soluções inteligentes 
para incrementar o 
próprio negócio. Com 
esse novo serviço, 
permitiremos que  
um número maior  

de empresários 
aproveite os benefícios 
que a publicidade 
online oferece”,  
afirma Bruno Batalha, 
coordenador de 
produtos SaaS da 
Locaweb. Saiba mais 
em: http://lwgo.to/xi.

Ferramenta oferece estrutura completa 
para gerar divulgações customizadas

Parceria com a Locaweb ajuda pequenas e médias 
empresas a criar e gerenciar campanhas online

Precisa de mais informações sobre 
os serviços? Ligue para o número 
0800-770-2235 ou mande um e-mail 
para comercial@locaweb.com.br.
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O melhor da
vitrine digital

tELa GiGaNtE
A Huawei apresentou o Ascend Mate, sua 
nova aposta de phablet, uma mistura de 
smartphone e tablet. O equipamento chinês 
apresenta um display de 6,1 polegadas, 
0,6 maior que o do principal concorrente, o 
galaxy Note. O gigante ainda tem câmera de 
8 megapixels, processador quad-core de 1.5 
GHz, 2 GB de RAM, roda Android 4.1 (Jelly 
Bean) e pesa 198 g. O Ascend Mate está 
disponível nas cores branco e preto e deve 
chegar ao Brasil até o meio do ano. Na China, 
ele pode ser encomendado por US$ 575.
Mais informações: www.huawei.com

CâMERa DE
fOtOs E víDEOs
A D7100, nova câmera semiprofissional da  
Nikon, tira fotos de ótima qualidade, com  
24 megapixels, tem sensibilidade de sensor ISO 
de 6.400 e autofoco com 51 pontos. Além disso, 
o aparelho se destaca na captura de vídeos em 
alta definição. De quebra, é capaz de exibir as 
imagens sem compressão diretamente a partir 
da saída de HDMI. O modelo também inclui 
microfones estéreos embutidos, tela OLED LCD 
de 3,2 polegadas e pesa 675 g. O preço sugerido 
nos EUA é de US$ 1.200.
Mais informações: www.nikon.com

O que há 
de mais 
interessante nas 
prateleiras ao 
redor do mundo
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WiNDOWs PhONE 
ChaMativO
O novo Lumia 920 da Nokia saiu do forno 
com suporte a 4G. O display do equipamento 
é composto de um LCD de 4,5 polegadas. 
Além disso, o aparelho tem câmera de 
8,7 megapixels e processador dual-core 
Snapdragon S4 com 1,5 Ghz. Seu peso é de 
185 g, e o preço sugerido é de R$ 2 mil. Entre 
as principais características do smartphone 
está a facilidade que ele oferece na hora 
de integrar aparelhos com “ecossistema” 
Microsoft. O modelo está disponível nas cores 
branco, preto, amarelo e vermelho.
Mais informações: www.nokia.com.br

tabLEt LEvE
Com estrutura leve e portátil, o 
Galaxy Note de 8 polegadas da 
Samsung pesa apenas 338 g. É 
equipado com sistema operacional 
Android 4.1.2 (Jelly Bean) e 
processador Quad-core de  
1,6 GHz. Além disso, tem câmera 
de 5 megapixels, conexão 3G e 
capacidade de armazenamento de 
16 GB. O aparelho foi desenvolvido 
em duas versões: uma apenas com 
Wi-Fi e outra com Wi-Fi e 3G. O 
preço sugerido é de R$ 1.500.
Mais informações:  
www.samsung.com

tOuChsCREEN 
PaRa WiNDOWs 8
O ultrabook SVT13127CBS da Sony 
proporciona uma experiência similar ao 
que se tem ao mexer em um aparelho 
celular Nokia com mobile phone. Por ser 
equipado com touchscreen, o equipamento 
permite ao usuário manipular rapidamente 
todos os ícones. O portátil tem processador 
Intel core i5 de 1,70 GHz, com turbo boost 
de até 2,60 GHz, tela de 13,3 polegadas e 
peso de 1,70 kg. Sua estrutura é toda em 
alumínio escovado, o que dá resistência 
e estilo ao produto. O preço sugerido no 
Brasil é de R$ 4 mil.
Mais informações: www.sony.com.br
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PREviEW
PLaystatiON 4
A Sony revelou detalhes sobre o Playstation 4 
em evento realizado em Nova York (EUA). 
Apesar de não mostrar o console, que será 
lançado no fim do ano, a empresa informou 
que a nova versão irá oferecer mais realidade 
nos games, graças à execução de cores mais 
brilhantes. Para isso, o PS4 será equipado com 
um processador AMD ‘Jaguar’ de oito núcleos  
e unidade de processamento gráfico AMD 
Radeon de 1.84 Teraflops, além de RAM de  
8 GB. A mídia continuará adotando o padrão 
Blu-ray, para leitura e gravação. O aparelho 
terá porta USB 3.0, saídas HDMI, digital e 
analógica, acesso compatível com redes 
Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Outro ponto forte é 
o compartilhamento de conteúdo com amigos 
por meio do botão “Share”, presente no controle 
DualShock 4, que também contará com sensor 
de movimento. Destaque ainda para o PS4 Eye, 
que funcionará de forma semelhante ao Kinect, 
da Microsoft. O aparelho incorpora duas câmeras 
de alta sensibilidade com lentes grande-
angulares com ângulo de visão diagonal de 85º.
Mais informações: www.sony.com.br

MOusE RáPiDO
O mouse Mamba, da Razr, foi criado para jogos. 
Sem fio, o periférico oferece extrema rapidez de 
movimentos, principalmente em games de ação. 
As informações são detectadas em 1 ms 
(milissegundo). O mouse também é equipado 
com 4G Dual Sensor System, um sensor óptico 
que calibra o aparelho e dá precisão para 
qualquer superfície, permitindo movimentos à 
distância. Outro diferencial é a cor dos leds. São 
cerca de 16 milhões de tons, que podem ser 
escolhidos pelo usuário. O produto pode ser 
encontrado por R$ 450 em lojas varejistas.
Mais informações: www.razerzone.com

O mundo dos games
Fique por dentro do que há de melhor no mundo 
dos games. São títulos, consoles, equipamentos e 
acessórios para você fazer bonito diante da tela

14locaweb

http://www.sony.com.br
http://www.razerzone.com


lwwishlistgames

PLaCa DE víDEO 
PODEROsa
A placa de vídeo GeForce GTX TITAN é excelente 
para os amantes de jogos para computadores. O 
componente tem processador GK110 construído 
com mais de 7 milhões de transistores e  
2.688 núcleos CUDA, o que o permite atingir um 
desempenho de até 4,5 teraflops por segundo. 
São 6 gigabytes de memória RAM GDDR 5 
instalados na placa, que transferem os dados por 
meio de uma banda de 384 bits a 288,4 GB/s. Ele 
é compatível com Windows 8, tem Multi Monitor 
para até 4 displays com resolução máxima de 
4.096 x 2.160 e 3D Vision. Nos EUA, a placa tem 
preço sugerido de US$ 999.
Mais informações: www.geforce.com

CONsOLE DE CóDiGO 
abERtO
O Ouya é um projeto de videogame 
alternativo. A proposta dos desenvolvedores 
é gerar um aparelho de código aberto que 
rode jogos adquiridos em lojas virtuais. O 
preço dos games poderá variar, já que a 
maioria deles custa US$ 1 nas lojas virtuais 
de aplicativos para smartphones. Já o valor 
do console deve ser estipulado em US$ 100. 
O Ouya será equipado com o chip Tegra3 
de quatro núcleos da Nvidia, com 1 GB de 
RAM e 8 GB de memória interna. O controle 
sem fio adicional para o console pode ser 
requerido por US$ 50. O produto deve ser 
lançado em junho de 2013 no Brasil.
Mais informações: www.ouya.tv

tECLas 
siLENCiOsas
O teclado Gamer USB da Multilaser foi 
desenvolvido especialmente para quem 
curte games para computador. O design do 
produto destaca teclas direcionais amplas 
e macias para digitar. São cerca de dez 
funções multimídia, conexão USB e cabo 
de 1,5 m de extensão. O periférico pesa 
9,5 kg, é resistente à água e tem controle 
de velocidade de resposta nos níveis lento, 
normal e rápido. O aparelho é compatível 
com Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/
Vista e tem preço sugerido de R$ 27,90.
Mais informações: 
www.multilaser.com.br
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//Ações criadas pelos clientes da Locaweb para melhorar o dia a dia online

Comunicação 
digital e direta 

Empresa: JBtec (jbtec.com.br)
área: Digital Signage

Especializada em Digital Signage, JBtec desenvolve 
mídias dirigidas para audiências cativas e soluções 
inteligentes para ambientes corporativos Paulo Basso Jr.

C riada em 2000, a 
JBtec é uma empresa 
especializada em Digital 

Signage, tipo de comunicação 
via mídias que podem ser 
inseridas em ambientes públicos 
ou privados com o objetivo de 
informar, orientar, publicar ou 

“A flexibilidade do formato e a 
agilidade de contratação oferecida 
pela ferramenta de cloud server, 
por exemplo, permitiu à JBtec 
desenvolver uma nova estratégia 
de negócio que, após a aplicação, 
nos posicionou com sucesso no 
mercado”, afirma Bruno Rossatti 
Gianzanti, CEO da companhia.

Segundo Gianzanti, o bom 
relacionamento é a chave da 
parceria entre a JBtec e a Locaweb. 
“Com o passar dos anos, a Locaweb 
compreendeu exatamente as 
nossas necessidades e passou a nos 
atender da melhor forma possível. 
Assim, nosso espaço cresceu ao 
ponto de, hoje, estarmos com cerca 
de cem servidores em cloud público. 
Agora, estamos nos preparando para 
migrar para um ambiente privado 
projetado especialmente para nós”, 
celebra o CEO.

 
Serviços 
profissionais
A JBtec projeta, implanta e 

gerencia redes de Digital Signage em 
diversas partes do Brasil. Trata-se da 
primeira empresa do País a oferecer 
produtos e serviços profissionais para 
esse segmento com o conceito SaaS 
(Software como Serviço).

entreter o público-alvo. Desde a 
fundação, a companhia recorre a 
serviços oferecidos pela Locaweb. 
Primeiro, foi a hospedagem do 
site. Depois, veio a adoção da 
ferramenta cloud server e dos 
produtos Email Exchange, PABX 
Virtual e Google ADWords.
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“O fato é que a experiência 
nesse mercado e a habilidade em 
entregar uma solução completa 
que inclui hardware, software e 
serviços faz com que a JBtec seja 
uma parceira ideal para todas as 
necessidades de um projeto de 
Digital Signage. Não à toa, além da 
Locaweb, atuamos com diversas 
outras empresas líderes de mercado, 
como Scala, Microsoft, Itautec, Intel, 
Samsung, LG, Matrox, entre outras”, 
afirma Gianzanti.

Atualmente, a companhia tem 
o foco voltado para duas aplicações 
de Digital Signage: a Mídia Digital 
Out-Of-Home (DOOH) e a TV 
Corporativa ou Mural Digital. 

A primeira consiste em uma 
mídia na qual conteúdos variados 
e anúncios publicitários são 
dirigidos para audiências cativas 

funcionários, sócios e clientes. 
Algumas têm problemas por conta 
do grande número de funcionários 
e unidades, enquanto outras 
enfrentam dificuldades com acesso 
a e-mail ou intranet – algo comum 
em fábricas e indústrias”, afirma 
Gianzanti. “Com a TV Corporativa 
ou Mural Digital, tudo isso é 
minimizado graças a diversas 
técnicas, entre elas geração de 
formatos variados de conteúdo, 
integração com intranet e instalação 
da mídia em locais estratégicos, 
como recepções, salas de reunião e 
elevadores. Assim, os funcionários 
e clientes podem receber com 
facilidade informações referentes 
a agendas, avisos gerais, dados 
estatísticos, treinamentos e até 
programações de entretenimento”, 
completa o CEO da JBTec. 

Confira mais informações no site 
da empresa: www.jbtec.com.br.

e que se encontram fora de suas 
casas – como pontos de venda e 
espaços que exijam algum tipo 
de espera forçada. Para isso, são 
usadas telas com os mais diversos 
tamanhos e formatos, instaladas 
em locais estáticos ou móveis. 
De modo a atrair a atenção do 
público, o conteúdo se adapta aos 
interesses do local, região, padrões 
demográficos ou de compra, se 
for o caso. Outro detalhe é que a 
Mídia Digital Out-Of-Home (DOOH) 
ainda pode ser usada para treinar e 
informar funcionários, parceiros e 
até mesmo distribuidores.

A TV Corporativa ou Mural 
Digital, por sua vez, é um canal 
de comunicação que permite às 
empresas transmitir conhecimento 
de forma atrativa, inovadora, 
interativa e em tempo real. “Hoje, 
muitas companhias não sabem 
como se comunicar com seus 

As principais aplicações 
de Digital Signage da 
empresa são Mídia Digital 
Out-Of-Home (DOOH)  
e TV Corporativa  
ou Mural Digital

“Com o passar dos anos, a Locaweb 
compreendeu exatamente as 
nossas necessidades e passou a nos 
atender da melhor forma possível” 
::Bruno Rossatti Gianzanti
CEO da JBtec

Diversos tipos de mídia podem ser 
inseridos em ambientes públicos e privados
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http://comprelacres.webstorelw.com.br

Atualmente, os lacres mais 
procurados são modelos 
de dupla trava, cadeados e 
arames de dois e três fios. 
A WebStore Compre Lacres 
ainda oferece diversas 
medidas e cores. Seu  
grande diferencial é não 
exigir uma quantidade 
mínima de pedido de lacres 
e malotes para iniciar o 
processo de compra.

O SITE

Sua loja aqui! 
Se você também tem uma WebStore 
Locaweb e deseja aparecer nesta seção, 
entre em contato conosco por meio 
do e-mail locaweb@europanet.com.br. 
aguardamos seu contato!
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Comprelacres 
Com a solução WebStore da 
Locaweb, Compre Lacres oferece 
atendimento para público específico 

Ese a embalagem abrir e 
danificar tudo?” Quem 
nunca se preocupou com 

isso? A Alfa & Omega Lacres é uma 
empresa brasileira que fornece em 
grande quantidade lacres plásticos, 
metálicos, malotes, abraçadeiras e 
arames para lacres personalizados 
com números, logotipo ou código 
de barras para transportar 
equipamentos, documentos e 
qualquer tipo de material que 
precise ser protegido de violações. 

Desde 2007, a empresa atende 
aos mais variados segmentos. De 
indústrias química, têxtil, alimentícia 
e automobilística até supermercados, 
papelarias, lavanderias, correios, 
empresas de informática, transportes, 
saúde, telecomunicações e 
equipamentos de segurança. E não 
são apenas as grandes companhias 
que buscam esses lacres e malotes. 
“Tínhamos muita procura de pequenas 
empresas e até de consumidores 
diretos que não encontravam uma 
maneira de comprar em pequena 
quantidade”, conta Emerson Silva, 
web designer da Alfa & Omega 
Lacres, que mais tarde também 
implementou a loja online  
comprelacres.webstorelw.com.br.

No ar desde 2011, a Compre Lacres 
expandiu o negócio da empresa com a 
ferramenta WebStore, já que também 
oferece os mesmos produtos em 
pequenas quantidades. O processo 

também se tornou mais simples, 
pois dispensa a necessidade de 
orçamentos e negociações de valores. 
Assim, os visitantes podem efetuar 
pagamentos eletrônicos ou com cartão 
de crédito, à vista ou parcelado. 

Com a loja online, Silva notou 
que a empresa reduziu em 15% os 
atendimentos telefônicos, uma vez 
que parte do público-alvo passou a 
comprar diretamente pela Compre 
Lacres. Outro resultado positivo 
foi o aumento entre 10% e 15% do 
faturamento da empresa. Muito disso 
se deve aos clientes que acessam o 
Compre Lacres e são direcionados 
para o site da Alfa & Omega Lacres, 
pois precisam encomendar grandes 
quantidades de um determinado 
lacre ou malote ou ainda precisam 
de determinadas personalizações. 
Quer dizer, a Compre Lacres ainda 
funciona como filtro de público da 
empresa, fortalecendo sua estratégia 
ao segmentar os clientes.  

Novidades a caminho
Silva revelou os próximos passos 

da Compre Lacres. Para atrair novos 
clientes, ele conta com a facilidade da 
WebStore para cadastrar novos produtos 
e promoções. “Pretendemos inovar o 
visual da loja virtual e, cada vez mais, a 
solução facilita isso. E agora agregando 
a opção de armazenamento dos dados 
dos clientes o processo será melhor 
ainda”, prevê. 
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DELiRa stORE
http://delira.webstorelw.com.br

aLiá 
http://aliastore.webstorelw.com.br

PaRaíba tRavEL
www.passeioemjoaopessoa.com.br

CaLCiNha PREta  
http://calcinhapreta.webstorelw.com.br

aNtONiEtta
www.antonietta2302.webstorelw.com.br

+Webstore
Está procurando um lugar 
fácil, prático e rápido onde 
comprar? Confira aqui  
11 lojas virtuais, parceiras da 
Locaweb, e faça suas compras 
com todo o conforto que  
você sempre desejou. 
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CutiCutibaby & KiDs 
www.cuticutibaby.com.br

aLLi biCiCLEtas 
www.allibicicletas.com.br

bObbER RaCiNG
www.bobberracing.com.br

ListERsOM 
www.listersom.com.br

ahO ERvas 
www.ahoervas.com.br

Lis PREsENtEs
www.lispresentes.com.br
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Big Data:  
explore o futuro
N a era digital, as organizações 

se valem de sistemas de 
apoio à decisão com base na 

desnormalização do banco de dados. Isso 
serve para otimizar os processos de consulta 
por meio de esquemas com snow flake 
ou start, nos quais as perguntas que os 
tomadores de decisão possam vir a fazer já 
estão pré-calculadas. Esses sistemas ficaram 
conhecidos como Data Wharehouse e são 
compreendidos por um processo de extração 
de dados dos sistemas transacionais da 
empresa, que contribuem como apoio para 
tomadas de decisão.

Hoje, com a proliferação dos dispositivos 
conectados à internet – que devem chegar a 10 
bilhões em 2015 – e sensores de várias naturezas 
(como o RFID, que associa a necessidade de obter 
dados úteis de um passado recente à tendência 
de trabalhar em tempo real), os modelos 
tradicionais estão cada vez mais inadequados.

Big Data, este é o nome da nova abordagem, 
que permite realizar análises em diversas fontes 
de dados, estruturados ou não, bem como em 
históricos e dados gerados em tempo real. Assim, 
esse sistema permite a análise de quantidades 
massivas de dados, na casa dos petabytes. 
Existem, atualmente, mais de 120 sistemas 

de base de dados com essas características: 
não relacionais, distribuídos e que permitem 
escalabilidade horizontal. Como consequência,  
eles não contam com características ACID. 
Por isso, também são conhecidos como 
“eventualmente consistentes” ou NoSQL. 

As aplicações do Big Data são enormes. 
Elas vão desde a análise de risco para bancos 
até o desenvolvimento de cidades inteligentes, 
que correlacionam informações de sensores, 
câmeras de vigilância, semáforos e tudo que 
possa ser transformado em 0s e 1s. Dessa 
forma, podem gerar informação útil para ser 
consumida por quem precisa tomar decisões, 
relacionando histórico de compras dos usuários, 
comportamento nas redes sociais e navegação no 
site e correlacionando o produto selecionado com 
o perfil de outros usuários semelhantes.

A era do Big Data está na infância. Mesmo 
assim, diversas organizações, privadas e públicas, 
já estão experimentando os benefícios de extrair 
do passado dados úteis que, associados a 
eventos no presente, permitem formar sistemas 
e ferramentas que fornecem meios para uma 
melhor tomada de decisão a respeito do futuro. 
Tudo isso irá se transformar na tecnologia 
disruptiva das organizações, no que se refere a 
usar os dados para gerar informação.

As aplicações 
de Big Data 
vão desde a 

análise de risco 
para bancos 

até a geração 
de cidades 

inteligentes, 
que relacionam 

dados de 
sensores, 

câmeras e tudo 
que possa ser 
transformado 

em 0s e 1s

Bruno Domingues
Arquiteto de soluções sênior
E-mail: 
bruno.domingues@intel.com
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Crescimento
do e-commerce

Marcelo Negrini
Diretor de Evangelismo da 
Buscapé Company
E-mail: marcelo.negrini@
buscapecompany.com
Dúvidas: www.formspring.
me/mnegrini

O Brasil cresce expressivamente no 
segmento de e-commerce. Em 2012, 
o faturamento do setor foi 20% 

maior do que em 2011, segundo dados  
da e-bit. Foram R$ 22,5 bilhões, contra  
R$ 18,7 bilhões no ano anterior. O motor que 
impulsionou esses números está baseado nas 
ações promocionais no segundo semestre, 
que compensaram um começo de ano ruim.

A Black Friday teve papel importante 
nessa recuperação, consolidando-se com 
um faturamento recorde de R$ 243,8 milhões 
– vendidos em um dia! Um crescimento 
de 143,8% em relação a 2011. O número de 
consumidores também cresceu bastante, com 
10,3 milhões de novos compradores online. 
Assim, por volta de 42,2 milhões de pessoas já 
compraram via internet no Brasil.

Segundo o estudo, outra mudança importante 
se deu no perfil de compra. Não era comum 
ao brasileiro, por exemplo, adquirir roupa pela 
internet, e agora a Moda é a segunda categoria 
mais procurada, com 12,2%. Já está chegando 
perto da categoria líder, que ainda é a de 
Eletrodomésticos, com 12,4%. Depois, estão 
listadas Saúde e Beleza, com 12%; Informática, 
com 9,1% e Casa e Decoração, com 7,9%. O 
comércio eletrônico definitivamente já quebrou 

as barreiras de aceitação do brasileiro, a ponto de 
tornar-se uma atividade cotidiana. É regra, não 
exceção. E a satisfação do consumidor com o 
e-commerce é alta. A Câmara E-Net registrou um 
índice de contentamento de 86,1% por parte dos 
brasileiros em relação a compras pela internet.

O crescimento do e-commerce acompanha 
uma queda de preços. O índice FIPE/Buscapé 
mostrou que, mesmo com a inflação “no mundo 
real” em alta, o valor dos produtos vendidos 
na web caiu, em média, 0,42%. Curiosamente, 
o mês de janeiro está se revelando o vilão da 
inflação no setor, com aumento de 0,90% em 
2012 e de 2,39% em 2013.

Em 2013, a expectativa é ainda melhor. Com 
a prevista retomada do crescimento econômico, 
espera-se que as vendas online cresçam, em 
média, 25%, com faturamento chegando a  
R$ 28 bilhões. Tablets e smartphones devem ser 
itens significativos de compras dos brasileiros.

Esse cenário leva ao Mobile Commerce, que, 
apesar de pequeno, cresce de maneira ainda 
mais acelerada que o e-commerce tradicional. 
Em janeiro de 2012, o M-Commerce representava 
0,8% do comércio pela internet. Em janeiro de 
2013, chegou a 2,5%. Isso representa mais de 
210% de crescimento em um ano. Por isso tudo, é 
possível desejar: feliz e-commerce em 2013!

Espera-se 
 que, em 2013, 

as vendas 
pela internet 

cresçam, 
em média, 
25%, com 

faturamento 
chegando a  

R$ 28 bilhões
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lwopinião
mercado

Você nas
mãos do mundo
h á alguns anos, uma matéria 

publicada com destaque em 
uma das maiores redes de TV do 

Brasil tratava do seguinte tema: usuário 
passa uma semana fechado em casa só 
comprando pela internet. Isso aconteceu 
apenas alguns meses depois que o 
comércio eletrônico – ou e-commerce, como 
preferir – surgiu na web. Tudo bem que o 
usuário retratado na reportagem estava 
nos Estados Unidos e que lá a logística 
é bem diferente dos nossos motoboys 
(nada contra). Mas foi uma bela jogada 
de marketing para divulgar o surgimento 
de uma nova ferramenta que viria para 
revolucionar o mercado de vendas.

Muitos acharam que isso reduziria as 
compras no comércio tradicional, da mesma 
forma que achavam também que a internet 
mataria rádios, jornais, revistas e TV. Mas 
passaram-se mais de 20 anos e todos estão aí. 
Ok, a força de cada um desses meios mudou, 
mas todos sobreviveram ao impacto inicial.

Já o e-commerce, segundo a eMarketer, 
empresa de pesquisa de mercado, cresceu 
21,1% no mundo em 2012, chegando a um 
faturamento de US$ 1 trilhão. De acordo com a 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm), só no Brasil, o setor cresceu  
29%, movimentando R$ 24,12 bilhões em 
compras online. O que eu quero dizer com 
isso é: se você produz ou revende algo e ainda 
não tem sua loja online, deve ligar o sinal 
de alerta. E quando falo em loja online, não 
me refiro apenas ao desktop do usuário, mas 
também a smartphone e tablet. Afinal, hoje, as 
pessoas preferem esquecer a carteira em casa 
a seus celulares. 

Para você que ainda não acreditou, vou dar 
um exemplo do passado, no qual uma simples 
empresa de venda de CDs passou a ser a maior 
companhia do mundo em vendas no setor, 
batendo inclusive megastores. Talvez você não 
se lembre ou nunca ouviu falar desse nome, 
mas a CDNOW foi a maior empresa de vendas 
de CD no início do e-commerce. Uma pequena 
companhia fundada em 1994 pelos irmãos 
gêmeos Jason e Mateus Olim no porão da casa 
de seus pais, em Ambler, Pensilvânia (EUA). 
Chegou a faturar US$ 130 milhões anuais e, 
posteriormente, em 2001,foi adquirida por nada 
mais, nada menos que a Amazon.

Pense com carinho nesse canal que só vem 
crescendo, mas use a razão para trabalhar 
corretamente. Afinal, todo mundo quer receber o 
que comprou e no prazo acordado.

Se você produz 
ou revende 

algo e ainda 
não tem sua 

loja online, 
deve ligar o 

sinal de alerta. 
Quando falo 

em loja online, 
não me refiro 

apenas ao 
desktop, mas 

também a 
smartphone  

e tablet
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lwpreview
//Fique por dentro dos programas que serão lançados em breve

O novo 
Office 365

Programa: Office 365
fabricante: Microsoft 
site: www.office.microsoft.com

Microsoft integra à nuvem a suíte 
de aplicativos para produtividade 
mais usada do mundo Saulo Ferreira 

O pacote Office é um dos 
melhores conjuntos de 
aplicativos para edição 

de textos, produção de planilhas 
e elaboração de apresentações 
disponível no mercado. Lançado 
em março, o Office 365 segue a 
visão da Microsoft de um futuro 

digital baseado na nuvem. Além 
do pacote tradicional com DVD em 
embalagem de papelão, agora o 
usuário pode optar por comprar a 
suíte online com direito a usar o 
pacote em até cinco equipamentos 
diferentes (entre PCs, Macs, 
tablets ou smartphones com OS 

da Microsoft). Ainda não existem 
versões para iOS e Android. 

O novo formato de comercialização 
indica mudanças no ciclo de 
desenvolvimento do software: em vez 
de ter uma versão diferente lançada 
em um período de aproximadamente 
três anos, novas versões poderão ser 

Há duas opções para obter o Office 
365 Home Premium: uma que custa 
R$ 179 para usar o serviço por ano, 
e outra de R$ 18 por mês. O Office 
365 Home Premium oferece todos os 
programas da suíte, mais 20 GB de 
espaço no SkyDrive e 60 minutos de 
chamadas para telefones pelo Skype. 
Há ainda uma versão do Office 365 
para estudantes que sai por R$ 179 e 
é válida por quatro anos, mas só pode 
ser instalada em dois computadores. 
Para empresas, há dois tipos de pacotes. 
Consulte mais em http://lwgo.to/wp. 

QuaNtO Custa

Usuário pode 
comprar o DVD 
tradicional ou a 
suíte online com 
direito a usar o 
pacote em até  
cinco máquinas 
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liberadas em espaços bem mais curtos, 
via atualizações programadas. Com 
isso, a Microsoft passa a operar com 
outro modelo de negócio: saem de 
campo as licenças definitivas usadas 
há décadas e entram as assinaturas 
anuais ou mensais dos produtos. 

Além de proporcionar mais 
flexibilidade, o novo esquema fortalece 
a relevância do Office no mercado, que 
há algum tempo enfrenta a concorrência 
de ferramentas gratuitas como o Google 
Docs. Cada vez mais, o concorrente 
tem angariado muitos usuários, 
principalmente no mercado corporativo.

Como funciona 
A suíte Office 365 traz todos os 

bons recursos presentes nas edições 
anteriores acrescidas de novidades 
muito bem-vindas. O modo de 
instalação deu um salto e ficou mais 
esperto. Em vez de baixar um arquivo 
enorme com todos os aplicativos do 
Office, o usuário precisa apenas de um 
pequeno arquivo de instalação com 
menos de 1 MB. Ao rodar o programa, 
as primeiras opções do Office são 
oferecidas enquanto o sistema instala 
o restante dos arquivos em segundo 
plano. O visual foi reforçado com 
retoques oriundos do Windows 8, 
como cores sólidas, linhas retas e 

pode usar Word, Excel, PowerPoint e 
o OneNote diretamente no navegador 
de internet, mesmo que o computador 
não tenha o pacote instalado. Ao clicar 
nos arquivos, o usuário tem a opção 
de abri-los no Office Web Apps (direto 
no navegador) ou em um dos cinco 
dispositivos permitidos pela licença. 

Conclusão
O Office 365 cumpre o que promete. 

Ter à mão os aplicativos de escritório 
é uma das principais vantagens do 
serviço, principalmente para quem usa 
diferentes máquinas o tempo todo. 

Decidir entre o Office 365 e o Office 
2013 (oferecido em DVDs pelo varejo) 
pode ser algo ainda confuso para o 
usuário, ainda que ambos sejam iguais. 
Outro ponto controverso é que, para 
mostrar que suas ferramentas online 
funcionam, a Microsoft oferece um mês 
de uso gratuito aos novos usuários. 
O inconveniente é que a gratuidade 
está atrelada à exigência de registrar 
dados pessoais e número do cartão de 
crédito. Quem já teve a experiência 
de usar serviços oferecidos nesse 
formato sabe que será cobrado caso 
se esquecer de fazer o cancelamento. 
Portanto, é preciso aproveitar as 
vantagens do novo pacote, mas ficar 
esperto com essas situações.

fontes maiúsculas. A suíte também 
ganhou mais precisão para uso com 
telas sensíveis ao toque. Além disso, 
algumas aplicações passaram a ser 
exibidas em modo de tela cheia, que 
mantém apenas o trabalho na tela para 
dar maior foco ao trabalho do usuário.

Há uma nova e extensa biblioteca 
com temas de apresentação de 
PowerPoint e muitas outras com visual 
mais elaborado para a criação de 
documentos no Word. O Excel também 
ficou mais ágil e passou a assimilar e 
dar continuidade à edição de planilhas. 

Configurações
O Office 365 sincroniza com outros 

dispositivos, configurações, históricos 
e até o ponto em que o usuário parou 
em determinado arquivo. Para isso, 
basta configurar a conta. Além disso, 
todos os documentos produzidos e 
editados no Office 365 podem ser 
salvos no Skydrive, que funciona 
como um pen-drive com mais de 25 
GB de espaço para armazenar pastas 
e arquivos. O usuário pode acessar 
seus documentos a partir de qualquer 
computador conectado à internet. 

Graças à proximidade com o 
Skydrive, o Office 365 também é 
capaz de trabalhar diretamente no 
navegador. Isso significa que o usuário 

Assinatura básica do Office 365 permite instalar os programas 
Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook em até cinco PCs. 
Quando não estiverem em casa, usuários podem usar o Office Web 
Apps para manipular arquivos diretamente no navegador de internet
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lwreview Programa: Internet Explorer 10
fabricante: Microsoft
site: http://lwgo.to/wm

Versão atualizada do navegador é 20% mais rápida e traz melhorias 
para lidar com JavaScrip e aplicações complexas. Só fica devendo a 
interface elegante presente na versão para Windows 8 Saulo Ferreira

Lançado em 2012 junto ao 
Windows 8, o Internet 
Explorer 10 surpreendeu 

tanto pelo desempenho estável 
quanto pelo visual renovado. Em 
março deste ano, a Microsoft lançou 
o IE 10 para Windows 7, sistema 

operacional com aproximadamente  
700 milhões de usuários no mundo. 

Só tem um porém: na versão para 
Windows 7, o IE10 perdeu um dos seus 
maiores trunfos, o desenho com fontes 
estilosas e barra de pesquisa na parte 
inferior da tela. 

Novos recursos 
As novidades do Internet Explorer 10 
para Windows 7 estão nos detalhes. 
Os usuários mais atentos, por 
exemplo, irão notar modificações 
pontuais. O navegador ganhou 
desenho baseado em ângulos retos e 

iE 10 para
Windows 7

//Fique por dentro das novidades no universo dos softwares e apps
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um número menor de texturas e cores 
sólidas. Os campos para criação de 
formulário, botões e barras de rolagem 
ficaram levemente mais parecidos 
com os usados no Windows 8.

Além disso, o IE 10 assimila 
recursos encontrados em outros 
navegadores, como corretor 
ortográfico integrado e opção para 
que o usuário possa continuar a 
navegação do ponto em que parou 
anteriormente. Outro detalhe vindo 
diretamente do Windows 8 é o ícone, 
em formato de bola, que permite 
conferir se a senha digitada está 

experiência de uso estável. O sistema 
identifica e usa com precisão todos os 
núcleos do processador. 

Além disso, o IE 10 é compatível 
com instruções avançadas, como a 
SSE2, da Intel. Segundo a Microsoft, 
os complementos visam eficiência, 
velocidade e estabilidade ao navegador.

O Internet Explorer está disponível 
para os sistemas operacionais 
Windows 7 com Service Pack 1 nas 
versões 32 ou 64 bits. Para baixar a 
nova versão do navegador é só  
rodar o Windows Update e  
selecionar a opção que o identifica. 

RaiO X DO iE10
Conheça as novidades  
do Internet Explorer 10 
para Windows 7

visuaL Traz linhas retas, cores 
sólidas e um número menor de 
transparências. Detalhes remetem 
ao novo conceito visual da Microsoft.

OffLiNE Melhorias nas ferramentas 
de armazenamento local com 
IndexedDB, cache e histórico em 
HTML5, HTML5 Sandboxing, scripts 
assíncronos, Web workers, suporte 
ao ES5 Strict mode.

DEsENvOLvEDOREs 
Compatibilidade com novas gerações 
de aplicativos web. Suporte às 
últimas especificações de aplicativos, 
como HTML5, CSS3 e DOM. 

atuaLizaçãO autOMátiCa 
Navegador passa a ser atualizado 
automaticamente quando novas 
versões forem disponibilizadas.

EfEitOs visuais CSS Text 
Shadow, CSS Transforms (3D), CSS3 
Transitions and Animations, CSS3 
Gradient, SVG Filter Effects.

CORREtOR ORtOGRáfiCO
Disponível em 95 idiomas com opção 
para reconhecimento de voz.

Mais RáPiDO Lida com CSS3 
grid, flexbox, floats posicionados, 
formulários em HTML5.

Mais iNtERativO Traz  
suporte a SS3 Positioned Floats, 
HTML5 Drag-drop e File  
Reader API.

sEGuRaNça Suporte ao HTML5 
Sandbox para isolamento do iframe.

correta – basta ao usuário clicar sobre 
ele para exibir a senha. Ainda no 
campo de formulários, o IE10 traz um 
“X” que torna mais fácil apagar as 
informações digitadas. 

Desempenho
As principais mudanças estão no  
código do navegador. O IE 10 oferece 
suporte aos padrões HTML5, CSS3 
e traz melhorias na estabilidade. O 
software incorpora no código diversos 
avanços para operações com JavaScript.  
A nova versão do browser minimiza a 
quantidade de ações para manter uma 

TESTE DE DESEMPENHO O Internet Explorer ainda é muito popular. 
Prova disso é que está instalado em 55% dos computadores do mundo. Na 
versão 10 voltada para Windows 7, a velocidade de processamento de 
informações mostrou-se satisfatória. Segundo a Microsoft, o browser 
passou a ter aceleração por hardware e desempenho até 20% mais 
eficiente em relação aos recursos apresentados na versão anterior

MESMA CARA À primeira vista, o Internet 
Explorer 10 tem a mesma interface da versão 
anterior. O usuário encontra detalhes no 
desenho de linhas retas e cores sólidas 

A Microsoft oferece o Internet 
Explorer 10 para usuários do 
Windows 7 por meio do Windows 
Update. Para saber qual versão 
do IE está instalado na sua 
máquina, abra o navegador e 
clique em “Ajuda” ou no ícone 
“Engrenagem”. Na opção “Sobre o 

Internet Explorer” você descobre a 
versão. Para atualizar, vá a Painel 
de Controle e Windows Update. 
Ao lado esquerdo, clique na opção 
“Procurar atualizações”, selecione 
IE10 e atualize. A nova versão do 
navegador exige a instalação do 
Windows 7 Service Pack 1.

COMO atuaLizaR
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adotado por mais de  
60 milhões de pessoas, 
segundo dados da página 

oficial do produto, o WordPress é, 
hoje, o sistema de gerenciamento 
de conteúdo mais popular do 
mundo. Isso não aconteceu à 
toa, e sim porque a plataforma, 
que teve a sua primeira versão 
lançada em 2003, oferece recursos 
inestimáveis para qualquer site e, 
de quebra, é totalmente gratuita.

Nesta reportagem, você vai 
conhecer um pouco melhor o 

WordPress e descobrir o que o sistema 
oferece em suas versões mais recentes, 
além de aprender a instalá-lo para ter 
um blog ou site rodando em poucos 
minutos. Para completar, há uma 
lista com os plugins mais poderosos 
disponíveis para a ferramenta. Tudo 
para você turbinar o seu site.

Raio X da plataforma
O WordPress é um CMS (Content 

Management System, ou Sistema 
de Gerenciamento de Conteúdo, 
em português). Esse tipo de sistema 

permite que qualquer usuário possa 
administrar o conteúdo de um site sem 
precisar de conhecimentos avançados 
em programação. Isso significa 
que, se o site é feito em WordPress, 
qualquer pessoa com um login e uma 
senha pode acessar a interface de 
administração, criar uma nova página, 
alterar o texto de um post, trocar uma 
imagem, e assim por diante.

É possível personalizar o seu site 
WordPress de muitas maneiras e 
deixá-lo exatamente com o visual  
que você deseja. Tudo isso é viável 

Use o sistema de gerenciamento de 
conteúdo mais popular do mundo para 
colocar no ar um site impecável. E o melhor: 
sem gastar muito tempo nem dinheiroWordpress
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graças aos temas, que permitem aos 
usuários alterar toda a parte visual 
do site sem mudar nada em sua 
estrutura ou conteúdo. Os temas são 
gerenciados por meio da ferramenta 
“Aparência” na administração, que 
possibilita que você faça o upload de 
um item ou procure por um novo e o 
instale automaticamente.

No diretório de temas gratuitos 
do WordPress (http://lwgo.to/x8) há, 
hoje, quase 67 mil opções disponíveis 
— e esse número não para de 
crescer. Há também temas premium 
que são vendidos em sites como o 
ThemeForest (http://lwgo.to/x9), 
que oferecem recursos como HTML 
responsivo, múltiplos esquemas de 

cores e compatibilidade garantida 
com diferentes navegadores. Mas 
nada impede que você tenha um site 
muito bonito e funcional usando um 
tema gratuito.

Outra característica importante 
da plataforma é a sua arquitetura 
de plugins, que permite estender a 
funcionalidade do site de incontáveis 
maneiras. Há plugins do WordPress 
para comentários, galerias de 
imagens, otimização para buscas e 
quase tudo que você imaginar. 

Assim, como ocorre com os temas, 
você pode buscar e instalar os plugins 
por meio da interface administrativa. 
O diretório http://lwgo.to/xa conta 
atualmente com 24 mil opções 
de plugins. Na parte final desta 
reportagem, você encontra uma lista 
com alguns dos melhores e mais úteis 
exemplos, que podem ser usados para 
deixar o seu site WordPress ainda 
mais poderoso.

Há também os widgets, que são 
módulos que aparecem nas páginas 
de seu site WordPress. Eles podem 
ser posicionados ou ordenados 

Os templates premium, 
como os vendidos no site 
ThemeForest, oferecem 
recursos avançados e 
podem dar um visual de 
primeira linha ao seu site

simplesmente ao arrastá-los e  
soltá-los na interface administrativa. 
Nuvens de tags, lista de posts e 
categorias são alguns dos widgets 
disponíveis, e certos plugins também 
disponibilizam novos widgets, que 
você pode posicionar como quiser.

A partir da versão 3.0 da plataforma, 
foi incluída uma ferramenta que 
permite criar e gerenciar menus por 
meio do item correspondente na 
administração. Assim, você pode 
controlar e modificar a estrutura de 
links do seu site com muita facilidade.

Apesar de ter uma interface fácil e 
amigável, o WordPress é um sistema 
muito sofisticado e complexo. A 
descrição de todos os recursos 
poderia ocupar muitas páginas. Vale 
destacar ainda características como 
sua estrutura de links amigáveis, seu 
ótimo desempenho nos buscadores 
e a moderação de comentários. Tudo 
isso torna a plataforma a escolha 
ideal para criar um site moderno, 
bonito e seguro. Veja a seguir como 
é fácil instalar e começar a usar essa 
incrível ferramenta.

Há mais de 24 mil opções de plugins para 
WordPress que permitem adicionar muitos 
recursos aos sites que usam a plataforma

É possível 
personalizar  
seu site 
WordPress de 
muitas maneiras 
e deixá-lo 
exatamente  
com o visual  
que você deseja 

http://lwgo.to/x8
http://lwgo.to/x9
http://lwgo.to/xa
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capawordpressConcorrência O WordPress é o CMS mais popular do mercado. Entretanto, há outras opções gratuitas 
disponíveis, como o Blogger (www.blogger.com). Trata-se de um serviço de hospedagem de 

blog que pode funcionar como gerenciador de conteúdo. A ferramenta pertence ao Google e, 

portanto, é bastante robusta. Experimente para ver se combina mais com o seu tipo de site.

Instalação manual
A instalação do WordPress 

costuma ser realizada rapidamente 
– mesmo que você decida não 
utilizar o instalador de aplicativos. 
Se optar pela instalação manual, 
primeiramente será preciso criar um 
banco de dados MySQL. Nesse caso, 
você precisará de informações como 
host, usuário, senha e nome desse 
novo banco criado. 

Caso você tenha acesso shell ao  
seu site, pode usar uma ferramenta 

Colocar o WordPress em um 
servidor é muito simples. Não 
à toa, a plataforma é famosa 

por sua “Instalação em 5 minutos”. 
Dependendo das ferramentas 

oferecidas pelo seu provedor de 
hospedagem, esse processo pode ser 
mais rápido ou demorado. Se você 
for cliente da Locaweb, há a opção 
de agilizar ainda mais o processo 

por meio do instalador de aplicativos 
disponível no seu painel de controle. 
Veja a seguir:

Site no ar
Veja como fazer a famosa instalação  
em 5 minutos do WordPress para 
colocar seu site no ar, já com o sistema 
pronto para receber conteúdo

1Faça login em www.locaweb.com.br. 
Clique no sinal de “+” ao lado de 
“HOSPEDAGEM DE SITES” e pressione 

“Gerenciar: Sites” ao lado do nome do  
site em que deseja instalar o WordPress. Role 
a tela seguinte para baixo e clique no ícone 
“Instalador de Aplicativos”.

2Na tela do instalador de aplicativos, há 
diversas opções de aplicações web que 
você pode instalar no seu site. Role o 

slider até o final para encontrar o WordPress. 
Clique na opção em português. Aparecerá um 
campo para você informar em qual pasta do 
seu site o WP deve ser instalado.

3O banco de dados necessário para o seu 
site será criado automaticamente pelo 
instalador. Agora, é só ir à URL indicada 

na instalação, preencher algumas informações 
como nome do site, usuário e senha do 
administrador, seu e-mail e pronto! Você já 
pode começar a usar o seu site WordPress.

Para rodar as versões mais recentes 
do WordPress (a partir da 3.2), você 
precisa de um sistema com suporte a:
• PHP 5.2.4
• MySQL 5.0 ou superior

A documentação da plataforma 
recomenda o uso dos servidores 
Apache ou Nginx, que oferecem  
mais recursos e são mais robustos, 
mas qualquer um que possa trabalhar 
com  PHP e MySQL funcionará.

REQuisitOs

como o Putty (http://lwgo.to/xb) 
para trabalhar via SSH e baixar 
e descompactar o WordPress 
diretamente no seu servidor. Para isso, 
utilize os seguintes comandos:

 wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
 tar -xzvf latest.tar.gz

Isso irá descompactar todo o 
conteúdo dentro de uma pasta 
chamada “WordPress”, no diretório 
em que os comandos foram rodados. 

Putty permite que você baixe e descompacte 
o WordPress diretamente no seu servidor 

http://www.blogger.com
http://www.blogger.com
http://www.locaweb.com.br
http://lwgo.to/xb
http://wordpress.org/latest.tar.gz
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Você pode posteriormente mover ou 
renomear essa pasta, de acordo com a 
sua necessidade.

Caso não tenha acesso ao SSH ou 
não se sinta confortável trabalhando 
com a linha de comando, uma boa opção 
é instalar o seu site via FTP. Para isso, vá 
até http://br.wordpress.org e baixe a 
versão mais recente do sistema, já em 
português. Em seguida, descompacte 
o conteúdo do arquivo em uma pasta 
de seu computador.

Depois, utilize um programa de 
FTP para fazer o upload de todos 
esses arquivos para a pasta do site em 
que você quer que o WordPress rode. 
Uma boa opção de programa de FTP 

é o FileZilla, que pode ser baixado em 
http://lwgo.to/xc. Para acessar o seu 
site via FTP, você precisará do nome 
do host, do usuário e de uma senha. 
Essas credenciais são fornecidas pela 
sua empresa de hospedagem.

Para completar a instalação, abra 
no seu navegador a URL do site em 
que foram inseridos os arquivos 
do WordPress. O assistente de 
instalação do WordPress irá guiar a 
partir deste ponto. Primeiramente, 
o scrip perguntará se você deseja 
criar um arquivo de configuração. 
Responda que sim clicando no botão 
correspondente. A tela seguinte 
listará as informações que você 
precisará mais à frente. Clique no 
botão “Vamos lá!” e prossiga.

Na próxima página, é hora de 
incluir suas informações de acesso ao 
banco de dados. Caso tenha alguma 
dúvida nesse ponto, entre em contato 
com sua empresa de hospedagem. 
Prossiga para a próxima tela com o 
botão “Enviar” e, depois, clique em 
“Instalar”. Agora é só preencher as 
informações referentes ao nome do 

No site do WordPress 
Brasil, é possível obter a 
última versão em 
português do sistema

Apesar de ter 
uma interface 
fácil e amigável, 
o WordPress 
é um sistema 
muito sofisticado 
e complexo 

seu novo site e do usuário inicial. A 
partir daí, o site já estará pronto para 
começar a ser usado.

Para fazer login pela primeira vez, 
acesse “www.seusite.com.br/wp-
admin”, substituindo a área “seusite.
com.br” pelo seu próprio domínio. 
Caso tenha instalado o WordPress 
em uma pasta diferente, como “blog” 
por exemplo, esse caminho deve ser 
alterado para “www.seusite.com.br/
blog/wp-admin”. Uma vez logado  
ao módulo administrativo, você  
pode começar a mudar o visual  
das páginas, incluir módulos e  
posts, instalar plugins... Enfim,  
esse é o momento de personalizar  
o seu site WordPress da maneira  
que você precisa.

Um recurso bacana disponível 
para o seu site WordPress é a 
possibilidade de administrá-lo 
por meio de um aplicativo em 
seu smartphone. Há opções para 
iOS (http://lwgo.to/xe), Android 
(http://lwgo.to/xf) e Windows Phone 
(http://lwgo.to/xg). Esses aplicativos 
possibilitam, por exemplo, que você 
coloque uma foto ou vídeo que 
acabou de capturar com a câmera 
do celular em seu site. Também há 
opções para editar páginas, posts e 
moderar comentários.

aDMiNistRE PELO 
sMaRtPhONE

Com os aplicativos WordPress 
para iOS, Android e Windows 
Phone, você pode gerenciar o seu 
site de onde estiver

http://br.wordpress.org
http://lwgo.to/xc
http://lwgo.to/xe
http://lwgo.to/xf
http://lwgo.to/xg
http://www.seusite.com.br/wp-admin%E2%80%9D
http://www.seusite.com.br/wp-admin%E2%80%9D
http://www.seusite.com.br/
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Existem nada menos que 
24 mil opções de plugins 
disponíveis para o WordPress 

atualmente. Por isso, muitas vezes é 
difícil saber por onde começar quando 
você quer estender as funcionalidades 
de seu site por meio deles. Assim,  
para facilitar a sua vida, a Locaweb  
em Revista criou uma lista com  
dez plugins matadores para turbinar 
seu novo site WordPress.

Para instalá-los, você pode 
usar as URLs indicadas e fazer o 
download, posteriormente fazendo 
o upload para o seu site por meio do 
administrador (/wp-admin). Outra 
opção, mais simples, é clicar no 
item de menu “Plugins” no backend, 
depois no link “Adicionar Novo” e 
buscar o plugin pelo nome. O sistema 
irá fazer o download e a instalação 
automaticamente. Confira a lista:

WP turbinado
Confira nossa seleção dos dez melhores plugins 
gratuitos disponíveis atualmente no WordPress 
para deixar o seu site ainda mais poderoso

Contact Form 7
(Formulário de contato)
http://lwgo.to/xp

 Com este plugin, você cria e gerencia múltiplos formulários 
de contato em seu site. Ele torna fácil a criação de campos 
e a validação de dados como endereços de e-mail. Há 
suporte para envio via Ajax, CAPTCHA e filtragem de spam. 
Por meio do plugin Flamingo, os formulários submetidos 
podem ser armazenados no banco de dados. Disponível em 
português do Brasil.

NextGEN Gallery
(Galeria de imagens)
http://lwgo.to/xq

 O WordPress tem muitos plugins para a criação de galerias 
de imagens, mas esse é certamente um dos melhores. Com 
ele, você pode fazer o upload de várias imagens em conjunto, 
adicionar miniaturas e agrupar galerias em álbuns. Por ser 
o principal plugin do gênero para WordPress há anos, o 
NextGEN pode ser usado com várias outras ferramentas que 
estendem sua funcionalidade.

Acesse http://lwgo.to/xh e confira quais são 
os plugins mais populares do WordPress

Plugin
Na informática, plugin é um programa instalado no navegador para reconhecer 
recursos ausentes em HTML. O Flash Player, visualizador de conteúdos criados 
em Flash, é um exemplo de plugin instalado no Firefox para o usuário que precisa 
executar arquivos como banners animados, jogos ou vídeos do YouTube. Criado 
para rodar arquivos em formato PDF, o Adobe Reader é outro exemplo de plugin. 

http://lwgo.to/xh
http://lwgo.to/xp
http://lwgo.to/xq
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WordPress SEO by Yoast
(Otimização para buscadores)
http://lwgo.to/xr

 Por padrão, o WordPress já tem um excelente SEO, mas 
este plugin pode melhorar essa faceta de seu site em todos 
os aspectos. Ele oferece recursos interessantíssimos, como 
ter um preview de como ficará o snippet na página de 
resultados do Google para o texto que você está escrevendo. 
Além disso, a ferramenta verifica outros pontos de SEO da 
página/post atual e dá dicas para melhorá-los.

Jetpack
(Integração com WordPress.com)
http://lwgo.to/xs

 Com este plugin, você pode dar ao seu site WordPress 
hospedado todo o poder de computação em nuvem do 
WordPress.com. Usando-o, você ganha funcionalidades 
como a capacidade de usar o encurtador wp.me, integração 
e postagem automática em redes sociais, um widget para 
mostrar os seus tuítes mais recentes, um tema mobile com 
notificações push para os comentários e muito mais.

BuddyPress
(Rede social)
http://lwgo.to/xt

 Já pensou em criar a sua própria rede social? Este plugin 
torna isso possível. Com o BuddyPress, os usuários logados 
em seu site podem criar perfis, postar mensagens, adicionar 
amigos e criar grupos, entre outros recursos. Este é um 
daqueles plugins que aceitam outros plugins – há mais de 
330 disponíveis, permitindo estender as funcionalidades da 
rede social abrigada em seu site de incontáveis maneiras.

WPtouch
(Mobile site)
http://lwgo.to/xu

 Se você não estiver usando um tema com suporte a HTML 
responsivo (que se adapta a diferentes resoluções de tela), 
este plugin é uma ótima opção para torná-lo compatível com 
smartphones e tablets. O WPtouch cria um tema mobile para 
o seu site com carregamento de artigos via Ajax e efeitos 
suaves para visualização em iPhones, iPods, smartphones 
Android, BlackBerries e diversos outros dispositivos.

http://lwgo.to/xr
http://lwgo.to/xs
http://lwgo.to/xt
http://lwgo.to/xu
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WP e-Commerce
(Loja virtual)
http://lwgo.to/xv

 Você pode criar uma loja virtual em seu site WordPress 
com este plugin. Ele permite total customização do HTML 
e CSS e integra-se a qualquer template. Há suporte aos 
principais gateways de pagamento existentes, inclusive com 
plugins para os sistemas brasileiros PagSeguro e MoIP. Ao 
instalá-lo, aparecerá um item no seu menu de administração 
para cadastrar produtos, categorias e cupons de desconto.

W3 Total Cache
(Melhoria de desempenho)
http://lwgo.to/xw

 Um plugin realmente incrível, que melhora o desempenho 
de seu site em muitos aspectos. Ele garante melhorar em  
dez vezes o desempenho geral do site, fazendo com que as 
páginas carreguem mais rapidamente ao usar recursos como 
compressão, cache em CDN e minificação de arquivos JS e 
CSS. Tudo isso sem que você precise mudar qualquer coisa 
em seu tema atual ou na maneira como produz conteúdo.

bbPress
(Fórum)
http://lwgo.to/xx

 Você também pode criar um fórum em seu site WordPress. 
E uma das melhores opções para isso é usar o bbPress. 
Depois de instalar o plugin, você cria fóruns aos quais os 
usuários cadastrados em seu site podem enviar mensagens. 
Por meio do backend, é possível administrar os tópicos e 
as respostas do seu site. É tudo bastante leve e facilmente 
integrável ao template que você estiver usando.

Google Analytics
(Web analytics)
http://lwgo.to/xy

 O Google Analytics permite que você leve a análise dos 
acessos e do comportamento dos usuários em seu site 
WordPress a outro patamar. Ele faz a integração automática 
do GA à página e cria novos parâmetros de rastreamento, 
como variáveis personalizadas para autores e categorias. 
Você também pode excluir o próprio IP para não “sujar” seus 
relatórios com seus acessos de teste. 

Widgets 
» Os widgets são pequenos aplicativos que transitam pela área de trabalho para fornecer funcionalidades específicas ao usuário. Há muitos exemplos, como janelas, barras de rolagem, menus, ícones, botões, entre outros. Tudo isso pode ser aplicado para deixar o seu site mais funcional.

http://lwgo.to/xv
http://lwgo.to/xw
http://lwgo.to/xx
http://lwgo.to/xy
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apesar do surgimento 
de diversos programas 
de edição de imagens 

gratuitos no mercado, o Adobe 
Photoshop continua sendo o 
software do gênero mais usado 
nas agências. Mesmo assim, por 
estarem habituados a trabalhar 
com o programa há anos, muitos 
usuários deixam de lado alguns 
avanços inseridos no aplicativo 
nos últimos tempos. 

A versão CS6 do Photoshop, por 
exemplo, pode ser incrementada com 
plugins feitos na medida para quem 
deseja criar designs arrasadores para a 
web. E muitas pessoas os desconhecem.

De acordo com o webdesigner Igo 
Rodrigues, que trabalha há nove anos 
com o programa de edição do Adobe, 
existem diversas ferramentas e filtros 
excelentes para serem baixados na 
internet. “Pode-se instalar alguns 
plugins específicos para o que o 

usuário procura, de modo a aumentar 
a produtividade e facilitar o trabalho, 
principalmente em relação a recortes 
e tratamento de imagem”, afirma.

Já Emerson Beck, gerente de 
projetos e design da Magic Web 
Design/Rede Magic, que trabalha há 
mais de 15 anos com o Photoshop, 
acredita que, apesar de existirem 
diversos plugins disponíveis no 
mercado, o resultado será melhor 
se boa parte do trabalho for feita 
manualmente. “Aprendi que, ao 

Plugins do 
Photoshop
Confira cinco 

extensões do editor 

de fotos da Adobe 

que auxiliam 

a criar designs 

arrasadores com 

facilidade Por Bianca Bellucci
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Em outubro de 2013 fará  
dez anos que a primeira versão do 
Photoshop foi lançada. Apesar de 
sempre manter uma interface com 
diversos atalhos e itens, o software 
continua sendo um dos melhores 
e mais populares programas de 
edição do mercado. De acordo com 
o gerente de projetos e design da 
Magic Web Design/Rede Magic, 
Emerson Beck, “isso ocorre 
justamente porque a Adobe está 
sempre inovando e criando novas 
possibilidades para os usuários”.

POR QuE O aDObE 
PhOtOshOP aiNDa 
é O MELhOR?

afirma Rodrigues. O segundo plugin, 
por sua vez, é usado para criar máscaras 
e recortes perfeitos na hora de contornar 
cabelos ou outras áreas difíceis. 

Nesta reportagem foram analisados 
cinco plugins gratuitos do Adobe 
Photoshop CS6. São eles: Divine 
Elemente, GuideGuide, Cut&Slice 
me, Tych Panel e Mr. Stacks. Todos 
são configurados em inglês, e mesmo 
que seu editor de imagens esteja 
programado para o português as 
extensões irão continuar na língua-
padrão. Confira a seguir, de acordo 
com os especialistas, como esses 
plugins podem ajudar:

Divine Elemente
(http://lwgo.to/wa)
Este plugin é voltado para usuários 

que querem criar layouts para blogs. 
Ele consegue criar conteúdo para a 
linguagem CSS e trabalha com o CMS 
do Wordpress. De forma fácil e prática, 
a extensão fornece o esqueleto do 

O gerente de projetos e design da Magic Web Design/Rede Magic, Emerson Beck, aponta os 
benefícios dos plugins, mas ressalta a importância do profissional colocar a mão na massa 

Com o Divine Elemente, fica mais fácil 
desenvolver layouts para blogs

O ideal é 
mesclar a 
experiência no 
uso do editor  
de imagens  
com os recursos 
dos plugins 
modelo de layout, fazendo com que 
o usuário apenas crie e modifique a 
página para incrementá-la. De acordo 
com Beck, a extensão “é indicada 
para quem ainda não sabe incorporar 
elementos básicos. É prática e 
simples”, afirma.

colocar a mão na massa de verdade, 
o resultado se torna mais satisfatório, 
criativo e diferenciado.”

De forma geral, o que os profissionais 
no mercado recomendam é mesclar 
a experiência no uso do editor de 
imagens com os recursos oferecidos 
pelos plugins. Sobretudo os com 
funções eficientes, como o EyeCandy e 
o PerfectMask. “O primeiro serve para 
a criação de efeitos difíceis de serem 
gerados com as ferramentas básicas do 
Photoshop, como fogo ou relâmpago”, 
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http://lwgo.to/wa
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Cut&Slice me
(http://lwgo.to/wc)

Este plugin facilita a vida do 
designer ao permitir a exportação de 
projetos com apenas um clique. Após 
editar uma foto ou criar um layout 
para um blog, o usuário precisa clicar 
na opção “Cut Selected” para que a 
peça seja enviada para uma pasta 
criada no diretório onde está o projeto 
inicial. O que torna este plugin útil é o 
fato de ele poder enviar arquivos para 
smartphones via Bluetooth. 

GuideGuide
(http://lwgo.to/wb)
Plugin ótimo para poupar o tempo 

que os usuários perdem alinhando 
colunas e linhas de um documento. 
Em vez de configurar cada linha, o 
profissional observa o GuideGuide 

fazer tudo sozinho. A partir daí, 
basta preencher as lacunas com o 
tamanho que cada espaçamento 
deve ter. A extensão trabalha 
conforme a definição prévia, seja 
em pixels, centímetros e milímetros, 
seja em outra unidade. Além disso, 
o plugin cria guias de referência 
em qualquer tipo de documento. “É 
muito bom para designers gráficos 
que trabalham com margem de corte, 
a ‘sangria’ do arquivo”, explica Beck.

Tych Panel
(http://lwgo.to/wd)
Este plugin é indicado para 

usuários que trabalham com 
montagens, criam painéis ou  
precisam juntar imagens, mas que 
demoram horas para ajustar fotos de 
tamanhos diferentes em programas 
comuns. Com o Tych Panel, é 
possível combinar fotografias sem 
que elas tenham o mesmo tamanho 
ou estejam na mesma posição 
(vertical ou horizontal). O plugin 

Mesmo que o Photoshop esteja 
configurado em português, os  
plugins manterão a língua-padrão 

consegue agregar diversas imagens 
ao fazer com que fiquem na dimensão 
idêntica à da primeira foto aberta. Se 
ela for preto e branco, por exemplo, 
as outras também terão a tonalidade 
mudada. Infelizmente, porém, o 
plugin não permite que as fotos 
sejam editadas depois de juntadas.

Mr. Stacks
(http://lwgo.to/we)
Este plugin do Photoshop 

cria rapidamente PDFs para 
apresentações ou qualquer outra 
finalidade em que o profissional 
queira usar esse tipo de arquivo. 
O Mr. Stacks poupa o tempo do 
designer, já que faz tudo sozinho, e 
também o priva de uma das tarefas 
mais maçantes em direção de arte. 
Além disso, o plugin conta com um 
recurso que cria múltiplas cópias 
de um banner ou imagem para ser 
usadas em layouts de blogs. 

Ganhe tempo na hora de alinhar colunas e linhas com o auxílio do GuideGuide. Plugin faz 
tudo de acordo com a definição indicada em pixels, centímetros, milímetros ou outra unidade

Extensão usa a rede Bluetooth para enviar 
arquivos do computador para smartphones

O Tych Panel combina fotografias que 
precisam ter o mesmo tamanho e posição

O Mr. Stacks auxilia na criação rápida  
de arquivos com a extensão PDF

http://lwgo.to/wc
http://lwgo.to/wb
http://lwgo.to/wd
http://lwgo.to/we
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Por um 
mundo 
mais 

sustentável
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Conheça as 
opções de 
aplicativos 
socioambientais 
disponíveis em 
sites e nas lojas 
Apple Store, 
Google Play e 
Windows Phone 
Por Aline Mariano

sustentável

Questões ambientais 
e econômicas estão 
levando as corporações 

a pensar e agir de forma mais 
sustentável com relação ao uso 
de seus recursos de tecnologia. 
A prova disso é que a TI Verde, 
ou computação verde, é um 
tema que está cada vez mais em 
evidência e tornou-se essencial 
em grande parte das empresas, 
especialmente no ramo eletrônico.

Nos últimos meses, esse 
movimento ganhou corpo na criação 
de aplicativos vendidos para gadgets, 
sobretudo nos Estados Unidos. 
Atualmente, existem diversos apps 
socioambientais disponíveis em sites 
e nas lojas Apple Store, Google Play e 
Windows Phone, todos com funções 
muito interessantes. Vire a página e 
veja uma lista de programas verdes 
que você pode baixar e fazer a sua 
parte por um mundo mais sustentável.

appssustentabilidade
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A TI verde 
é um tema 
que está cada 
vez mais em 
evidência 
e tornou-se 
essencial em 
grande parte 
das empresas 
de informática    

1GreenCam 
A GreenCam, da Ecobenefícios 

Good Card, é um aplicativo que faz o 
computador ter menos gasto de energia, 
especialmente no ambiente empresarial. 
O sistema desenvolvido em parceria com 
a DM9Sul conta com uma ferramenta 
que ajuda a diminuir o consumo das 
fontes naturais, graças a um dispositivo 
que desliga o monitor quando o usuário 
se ausenta da frente da tela. Em uma 
empresa com 200 funcionários, o 
acionamento da GreenCam durante 
cerca de uma hora por dia, por exemplo, 
pode impactar em uma economia de 
até R$ 260 por mês. E o melhor de 
tudo é que o sistema é gratuito e fácil 
de instalar. Basta acessar o site do 
fabricante e baixá-lo.
+ www.ecobeneficios.com.br

2Nokia Phone Recycler 
A preocupação deste app 

desenvolvido pela Nokia é mostrar 
ao usuário o que ocorre com um 
smartphone quando o aparelho está no 
fim de sua vida útil. Ele apresenta o que 
o consumidor deve fazer para reciclar 
o aparelho corretamente. O Nokia 
Phone Recycler pode ser encontrado 
no Windows Phone Store e adquirido 
gratuitamente. O aplicativo tem 5 MB e 
roda em sistemas Windows 8 e 7.5.
+ www.nokia.com

3Green Tips 
Diversas dicas relacionadas a 

assuntos do meio ambiente, como água, 
transporte, desperdício, consumo feito 
em casa, saúde, mudanças climáticas, 
biodiversidade e poluição do ar estão 
disponíveis no app Green Tips. São 
mais de 150 orientações propostas pela 
European Environment Agency. O 
aplicativo desenvolvido pela Mobilendo 
também possibilita compartilhar todas 
as ideias com as redes sociais, como 
Twitter e Facebook. O Green Tips 
necessita de Android 2.2 ou superior, 
pode ser baixado gratuitamente no 
Google Play e tem tamanho de 1,5 MB.
+ www.mobilendo.com/en

4Project Noah 
Feito para adoradores da fauna e 

flora, este aplicativo serve para o usuário 
descobrir em quais locais ainda existem 
grande quantidade de vida selvagem. 
Com o app, o usuário também tem 
acesso a diversas pesquisas relacionadas 
ao tema e possibilidade de apoiá-las. 
As diversas ferramentas presentes no 
aplicativo ajudam a consultar nomes 
de plantas e animais e saber quais 
espécies existem próximo a ele. O 
Project Noah está disponível no Google 
Play gratuitamente. Funciona apenas em 
eletrônicos equipados com Android 2.2 
ou superior e tem tamanho de 4,6 MB.
+ www.projectnoah.org

5What’s fresh 
Desenvolvido pela Progressive 

Network Solutions, este aplicativo tem 
o intuito de revelar ao usuário quais 
alimentos estão tendo boa colheita 
em sua região. Com isso, há incentivo 
para compra de produtos na cidade 
onde mora e diminuição de importação 
de alimentos. A ideia, dessa forma, 
é reduzir a quantidade de veículos 
de transporte nas ruas e a destruição 
de recursos naturais. O app pode ser 
encontrado na Apple Store ao custo de 
US$ 0,99. Requere iOS 2.2 ou posterior, 
tem tamanho de 4.1 MB e é compatível 
apenas com produtos da Apple.
+ www.pnetsolutions.com

6GoodGuide Scanner 
Este aplicativo tem como objetivo 

fiscalizar produtos disponíveis nos EUA 
(alguns deles encontrados no Brasil) para 
verificar se eles são saudáveis, seguros 
ou se respeitam questões ambientais. 
O app desenvolvido pela GoodGuide 
é capaz de analisar mais de 170 mil 
produtos relacionados a alimentação, 
cuidados pessoais, objetos para crianças 
e bebês, produtos para animais, entre 
outros. O GoodGuide Scanner está 
disponível no Google Play (Android) 
gratuitamente, ocupa 764 KB e roda em 
Android 2.1 ou superior.
+ www.goodguide.com

appssustentabilidade

http://www.ecobeneficios.com.br
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7BNB
O BNB, desenvolvido pela Hotfrog, é um 

aplicativo de busca que ajuda o usuário a 
descobrir quais locais praticam maldades com 
animais. O app, atualizado diariamente, oferece 
buscas por categoria e produtos específicos, 
antes que eles sejam adquiridos. Isso faz com 
que o consumidor saiba se tal mercadoria é 
testada em animais e como a empresa lida 
com a questão. O app desenvolvido pela 
Locksbridge, LLC (DBA Hot Frog) pode ser 
adquirido no Apple Store por US$ 2,99, tem  
4.4 MB de tamanho e requer, no mínimo iOS 4.3.
+ www.hotfrog.org

8GreenMeter
A Craig Hunter criou o GreenMeter para 

ajudar o usuário a verificar algumas questões 
do automóvel, como desempenho e consumo 
de combustível. Com o app, é possível melhorar 
a eficiência do veículo, já que feedbacks 
sobre o status do carro são emitidos enquanto 
ele circula. Os dados envolvem aceleração, 
aerodinâmica e resistência do rolamento. O 
aplicativo pode ser adquirido na Apple Store por 
US$ 5,99 e requer iOS 2.2.1 ou superior. 
+ www.greenmeter.com

9Nokia Climate Mission 3D
Este app traz três jogos educativos em 

3D que mostram ao usuário a importância 
de preservar o meio ambiente. Cada game 
contém 20 níveis de dificuldade e é recheado 
de conteúdo relevante. Quem baixa o app 
pode ainda acompanhar e ajudar campanhas 
socioambientais. O produto da Nokia pode ser 
baixado gratuitamente no Windows Phone 
Store, ocupa 35 MB e roda em Windows Phone.
+ www.nokia.com.br

10Efficiency
Com este aplicativo, o motorista 

pode ter a noção mais exata do consumo de 
combustível do seu carro em estradas ou na 
cidade. Para isso, o usuário deve registrar várias 
características do automóvel, como ano, marca 
e modelo. Também é importante indicar os 
problemas que o veículo teve no período, como 
panes no motor. O app pode ser adquirido no 
Google Play gratuitamente. Funciona apenas 
em eletrônicos equipados com Android 2.2 ou 
superior e tem tamanho de 4.6 MB.
+ www.efficiencyapp.wordpress.com/help

7

9

8

10
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PhoneGap e AppCloud 
permitem que sejam 
desenvolvidos 
aplicativos usando 
apenas HTML, CSS e 
JavaScript. Ainda não 
são recomendados 
para jogos ou apps que 
exijam muito acesso 
a recursos nativos. 
Exemplo é o aplicativo 
Untappd, criado com o 
PhoneGap, que permite 
compartilhar com 
amigos a cerveja e o 
local do brinde. Também 
conhecido como o 
“Foursquare da cerveja”, 
é um aplicativo muito 
popular, no entanto, é 
bastante lento.

EvOLuçãO

Conheça as plataformas de desenvolvimento que foram 
criadas para resolver problemas de compatibilidade 
entre sistemas portáteis Por Adèle Helena Ribeiro e Max Reinhold Jahnke

atualmente 
existem diversos 
sistemas 

operacionais funcionando 
nos diferentes modelos 
de dispositivos móveis 
do mercado. Cada um 
possui suas próprias 
exigências quanto a 
linguagem e ferramentas 
para desenvolvimento 
dos seus aplicativos, 
o que dificulta muito a 

usando JavaScript. Assim, 
combinando Apache 
Cordova com jQuery 
Mobile, Dojo Mobile ou 
Sencha Touch, é possível 
desenvolver aplicativos 
móveis nativos usando 
HTML5, CSS3 e JavaScript.    

Ambas as plataformas 
são para desenvolvimento 
de aplicativos móveis a 
partir do uso inteligente dos 
novos recursos fornecidos 
pelo HTML5, CSS3 e 
JavaScript. Dessa forma, 
não é necessário usar 
linguagens específicas como 
Java, Objetive-C e C#. Isso 
diminui muito o custo do 

criação de aplicativos 
portáveis. Foi para 
resolver o problema da 
portabilidade que foram 
criados o PhoneGap e o 
App Cloud. 

O App Cloud  
é a plataforma de 
desenvolvimento de 
aplicativos móveis da 
Brightcove, anunciada em 
maio de 2011. A Brightcove 
tem mais de 6.100 clientes 

ao redor de 60 países, 
usando seus serviços nas 
nuvens para desenvolver e 
utilizar aplicativos para  
PCs, smartphones, tablets  
e smartTVs.

O PhoneGap foi 
produzido pela Nitobi e 
comprado pela Adobe 
Systems em outubro de 
2011. É a alternativa open 
source à plataforma de 
desenvolvimento App 
Cloud. Possui como base a 
plataforma, também open 
source, Apache Cordova. 
Com ela, é possível acessar 
funções como câmera e 
acelerômetro nativamente 

PhoneGap foi produzido  
pela Nitobi e é a alternativa  
open source para App Cloud

serviço: PhoneGap e App Cloud   Nível técnico: Iniciante/Intermediário/Profissional

PhoneGap e App Cloud
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desenvolvimento e abre portas para 
desenvolvedores independentes, já 
que as linguagens voltadas para web 
são muito mais acessíveis e possuem 
ampla documentação disponível.

Os aplicativos criados por essas 
plataformas são híbridos, ou seja, 
não são nem puramente nativos nem 
WebApps. Basicamente, são usados 
HTML5 e CSS3 para a renderização e 
JavaScript para a lógica. No entanto, 
para fazer uso de recursos que 
precisam de acesso ao hardware, como 
acelerômetro e GPS, e também para 
criar um suporte consistente entre os 
diferentes navegadores dos dispositivos 
móveis, utiliza-se código nativo. Isso 
torna os aplicativos muito mais fáceis de 
programar, mas mais lentos em relação 
aos aplicativos nativos. 

Comparação entre as 
duas plataformas
O PhoneGap é uma plataforma 

open source. Assim, é possível 
navegar pelo código e também fazer 

parte do desenvolvimento. Para isso, 
basta entrar na página do GitHub, 
onde o projeto está hospedado, e 
seguir o wiki, que explica como fazer o 
setup tanto para desenvolvimento nas 
nuvens como na sua própria máquina. 

Já com o App Cloud não é tão fácil 
assim. A plataforma possui uma versão 
gratuita para teste, onde é possível 
criar e testar muitos aplicativos. No 
entanto, para obter o binário, que é 
necessário para publicar o aplicativo, 
é preciso obter a versão Premium 
Enterprise que custa US$ 15 mil. Isso 
elimina qualquer pequeno e médio 
desenvolvedor.

Ambos usam HTML, CSS e 
JavaScript, mas a maneira de  
usá-los é completamente diferente.  
O PhoneGap é um SDK clássico que é 
integrável a uma IDE, como o Eclipse, 

Visual Studio ou XCode. Além disso, 
dependendo da plataforma para a qual 
se deseja desenvolver, deve-se instalar 
os SDKs específicos da plataforma. As 
plataformas suportadas são Apple iOS, 
Google Android, HP webOS, Microsoft 
Windows Phone, Nokia Symbian OS, 
BlackBerry, Tizen e Bada (o sistema 
operacional do Samsung Wave S8500).

Instalar a IDE e as ferramentas 
necessárias para o desenvolvimento pode 
dar um pouco de trabalho. No entanto, 
na página do projeto, é possível encontrar 
todas as instruções para fazer o setup em 
sua máquina e para implementar os seus 
primeiros aplicativos. 

Já para usar o App Cloud não 
é necessário IDE ou ferramentas 
adicionais. O aplicativo gerado 
será compatível com o iOS e com 
o Android. No entanto, as demais 
plataformas não são suportadas. 
Para usar o App Cloud, basta instalar 
em seu computador o servidor de 
desenvolvimento e executar, via 
linha de comando, o único script 
Node.js. Ele criará toda a estrutura 
do programa dentro do servidor de 
desenvolvimento. A partir desse 
esqueleto, é possível fazer alterações 
no HTML e CSS e visualizar os 
resultados no navegador que, 
necessariamente, deve ser Google 
Chrome ou Safari. É possível também 
testar o aplicativo no Android ou iOS a 
partir de uma ferramenta específica e 
disponibilizada por eles.  

Essa é a maior vantagem do App 
Cloud sobre o PhoneGap. O modelo 
de desenvolvimento é muito simples 

Para obter o SDK do App Cloud, deve-se primeiro obter um registro pelo site  
http://lwgo.to/wq. A documentação pode ser acessada no endereço http://lwgo.to/ws

Os aplicativos criados por essas 
plataformas são híbridos, nem 
puramente nativos, nem WebApps 

54locaweb locaweb55
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PhoneGap e 
App Cloud

e fácil de trabalhar. É possível criar 
um aplicativo seguindo as melhores 
técnicas de desenvolvimento 
web sem uma IDE específica, 
como XCode, sem ferramentas 
de desenvolvimento do Android e 
sem qualquer conhecimento sobre 
desenvolvimento de aplicativos 
nativos. A documentação do 
AppCloud também é excelente.  
Para dar início ao desenvolvimento, 
basta seguir os passos descritos em 
http://lwgo.to/x3.

Em contraste ao App Cloud, 
trabalhar com o PhoneGap exige 
mais cuidados. O código do 
aplicativo é pouco estruturado, não 
seguindo o padrão MVC (Model-
View-Controller). Além disso, há 
pouco suporte para a customização 
de certos componentes.  

Para ambas as plataformas, 
há uma ampla documentação 
disponível. Tudo é muito bem 
documentado, com tutoriais, vídeos 
e exemplos. O PhoneGap possui API 
robusto e uma grande variedade de 
plugins. Há exemplos de como obter 
informações do acelerômetro, do 

compasso, como tirar uma foto, como 
obter a geolocalização, dentre outros. 
Para o App Cloud, há exemplos de 
geolocalização, visualização de feeds 
RSS, upload de fotos, dentre outros.

Conclusão
Ambas as plataformas parecem 

bem interessantes e atrativas, 
sendo que o PhoneGap se mostra 
mais acessível a desenvolvedores 

independentes, principalmente 
àqueles que querem tirar logo a 
ideia do papel. O App Cloud possui 
uma solução mais simples e de 
rápido desenvolvimento, além de 
oferecer um suporte excelente com 
uma grande equipe pronta para 
ajudar. No entanto, devido ao alto 
custo de licenciamento, não é  
tão interessante para pequenas  
e médias empresas.

Enquanto o PhoneGap é acessível a 
pequenos desenvolvedores, o  
App Cloud oferece amplo suporte 

Vários aplicativos 
feitos com 
PhoneGap, como BBC 
Olympics, Tiny 
Terrors, app da 
Wikimedia 
Foundation, Diary 
Mobile e Untappd, 
podem ser 
encontrados no 
seguinte endereço 
eletrônico: 
http://lwgo.to/wt

Página do 
PhoneGap: HTML, 
CSS e JavaScript 
são elementos 
fundamentais para 
a ferramenta

Para o PhoneGap, há um 
grupo do Google dedicado às 
dúvidas dos desenvolvedores e 
discussões sobre a ferramenta. 
Para quem deseja um 
suporte maior, há diversos 
pacotes pagos, que incluem 
treinamentos, chats semanais e 
um fórum privado monitorado 
por um técnico profissional.  Há 
dois links úteis abaixo:
 
• http://lwgo.to/wu
• http://lwgo.to/wv

Para o App Cloud, temos a 
seguinte página de suporte:
 
• http://lwgo.to/ww

suPORtE

http://lwgo.to/x3
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http://lwgo.to/wu
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O nome Tableless Web 
Design é muitas vezes 
criticado por passar a 
ideia de que o uso de 
tabelas é ruim e deve 
ser evitado a qualquer 
custo. Não é bem assim. 
Algumas informações 
são mais bem 
apresentadas em tabelas 
e, nesses casos, claro, 
devemos usar tabelas. 
A ideia do tableless web 
design é a de não usar 
tabelas para controlar 
especificamente o layout. 
Por isso, muitas vezes é 
preferível usar o termo 
Tableless Web Layout 
para definir a técnica.

tabLELEss 
WEb DEsiGN

Utilize a técnica de design que dispensa o uso de tabelas para 
desenvolver páginas eletrônicas Por Max Reinhold Jahnke e Àdele Helena Ribeiro

Antes de ser 
popularizado 
pela expansão 

da internet, o HTML 
era simplesmente uma 
linguagem de marcações 
de texto, projetada para 
compartilhar documentos 
científicos e artigos de 
pesquisa. A linguagem 
era simples e objetiva, 
exatamente como o 
ambiente acadêmico 

Os três mais marcantes 
são: quebra da semântica 
do HTML, dificuldade 
de manutenção do site e 
lentidão no carregamento 
em razão do grande número 
de tags de formatação. Usar 
várias tabelas, umas dentro 
das outras, tende a criar 
um código HTML muito 
maior do que um feito com 
HTML e CSS. A mistura de 
elementos de formatação 
com elementos de conteúdo 
destrói a semântica, 
dificultando a manutenção 
e atualização do site e 
o acesso por motores 
de busca e ferramentas 
extratoras de informações.

precisava. Logo quando 
a linguagem deixou de ser 
usada apenas no ambiente 
acadêmico, os designers 
procuraram tornar as  
páginas mais atraentes  
para o público. Como  
a linguagem ainda era  
muito limitada, surgiram 
diversos “remendos”.

Um dos remendos  
mais usados foi usar tabelas 
para controlar a disposição 

de elementos das páginas. 
Passeando um pouco pelas 
páginas na web, é possível 
até encontrar exemplos 
nos quais células da tabela 
possuem apenas uma 
imagem transparente a fim 
de criar o espaçamento 
desejado entre 
determinados elementos.

Esses remendos, no 
entanto, são até hoje fonte 
de uma série de problemas. 

A alma do Tabless Web Design é o CSS. 
Ele precisa ser levado a sério pelos artistas 
gráficos para conseguir um design 
realmente bonito e muito elegante

serviço: Tableless Nível técnico: Iniciante/Intermediário/Profissional

tableless Web Layout
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Filosofia
tableless
Para que o HTML seja usado 

apenas para definir o conteúdo 
e a semântica, deve-se explorar 
as funcionalidades do CSS, uma 
linguagem criada justamente para 
especificar o estilo dos documentos 
web. Com o CSS, é possível separar 
completamente o conteúdo da 
formatação. Assim, dizemos que o CSS 
é a alma do tableless web layout.

Seguindo a filosofia do tableless, 
temos diversas vantagens. Itens 
como manutenção, atualização, 
acessibilidade e portabilidade são 
algumas que chamam a atenção de 
forma altamente positiva. Abaixo, você 
confere as principais vantagens de 
optar por criar um design dispensando 
o uso de tabelas:

Manutenção Separando 
conteúdo de layout, fica 
muito mais fácil fazer 
layout dinâmico ou mudar 

completamente a estética 
do site sem readaptar as 
informações publicadas. Basta 
alterar o CSS, que são as 
folhas de estilo. A atualização 
do conteúdo continuará 
simples. Usando o HTML 
corretamente, as informações 
serão apresentadas seguindo o 
estilo especificado no arquivo 
CSS em questão.

Acima, a página do Twitter de Diego Eis, um dos 
maiores especialistas no assunto tableless no Brasil

Para que o 
HTML seja usado 
para definir o 
conteúdo e a 
semântica, é 
preciso explorar 
funcionalidades 
do CSS 

O Browserdiet.com é um site com 
uma proposta bem interessante:  
ensina como perder peso (no 
navegador). Foram reunidas dicas 
de diversos especialistas em web 
design, como Marcel Duran (Twitter), 
Mike Taylor (Opera), Renato  
Mangini (Google), para deixar o site 
em forma. Vale a pena conferir:
http://browserdiet.com.

No Brasil, o “papa” do tableless 
é Diego Eis. Ele é o criador do 
Tableless.com.br, um website que 
reúne diversos artigos sobre CSS, 
JavaScript e Padrões Web em geral. 
Tableless.com.br é certamente a 
melhor fonte brasileira de conteúdo 
para quem quer aprender como ser 
um desenvolvedor web melhor.
Mais em: http://tableless.com.br.

PaRa PERDER PEsO

Página do W3C sobre CSS: as folhas de 
estilo permitem criar design limpo
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Tableless

Acessibilidade e 
portabilidade Além da 
facilidade de manutenção do 
site, outra grande vantagem 
do uso da filosofia tableless 
é a portabilidade. Se um site 
não foi projetado para ser 
exibido em uma tela pequena 
de um smartphone, basta criar 
um CSS adequado e todo o 
site passará a ser acessível. 
Também é trivial adicionar 
folhas de estilo alternativas 
– com alto-contraste, por 
exemplo – para facilitar a 
navegação por pessoas com 
dificuldades visuais.

Diminuição do peso 
dos sites Geralmente, um 
site que é adaptado de 
forma a seguir a filosofia 
tableless acaba ficando 
muito mais leve. Isso 
ocorre em razão do efeito 
colateral da separação entre 
conteúdo e apresentação. 
O HTML fica muito mais 

simples e conciso, pois são 
colocadas apenas as tags de 
estruturação, eliminando as 
diversas tags de formatação 
espalhadas por todo o 
conteúdo. Diminuir a banda 
dos sites pode não parecer 
tão importante quando 
pensamos na velocidade da 
internet disponível hoje, mas 
a verdade é que um site leve 
e rápido melhora muito a 
experiência do usuário.  
Além disso, para quem  
paga planos 3G, por 
exemplo, cada bit recebido 
pesa no bolso. Então, 

para atender também a 
expectativa desses clientes, é 
muito importante usar todos 
os recursos disponíveis para 
manter o site ou blog o mais 
leve possível. 

O mau uso do HTML é um 
problema recorrente. Fazer um layout 
bonito exige trabalho de especialistas 
e artistas da área. No entanto, não é  
só beleza que você ganha usando  
bem o CSS. 

Um layout cheio de remendos 
até pode funcionar hoje. Mas, com o 
aparecimento de novos dispositivos 
para acesso à web, o problema que 
foi deixado para trás pode voltar. É 
importante seguir os padrões web, 
como o tableless, para evitar que 
problemas apareçam.

Página do Facebook a respeito do tableless  
(http://lwgo.to/y2) debates e troca de ideias sobre o tema

Se um site não 
foi projetado 
para uma tela 
pequena, basta 
criar um CSS 
adequado e ele 
será acessível em 
um smartphone 

Um dos mais belos exemplos do 
poder do CSS é o inspirador Zen 
Garden. O site foi criado com o 
intuito de mostrar como o CSS 
é poderoso e flexível. É possível 
navegar por diversos designs 
aplicados ao mesmo conteúdo, da 
página principal. Todos os layouts 
são feitos unicamente com CSS, sem 
alterar nenhuma linha do código 
HTML (exceto a linha que especifica 
a folha de estilo a ser usada, claro!). 
Vale a pena conferir e se inspirar: 
http://lwgo.to/x1.

Css iNsPiRa
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O GitHub é um 
serviço gratuito para a 
hospedagem de projetos 
open source, sem 
limite da quantidade 
de repositórios e de 
colaboradores, desde 
que sejam públicos. 
Para ter acesso a 
esse serviço, basta se 
cadastrar gratuitamente 
no http://github.com.  
Já para projetos 
privados, o serviço é 
pago. Os planos podem 
ser conferidos a partir 
da seguinte URL:  
http://lwgo.to/wx.

O QuE é?

Use a rede social de projetos, criada para usuários do sistema 
de gerenciamento de versões de git Por Adèle Helena Ribeiro e Max Reinhold Jahnke

OGitHub é um 
serviço de 
hospedagem 

de projetos criado para 
usuários do sistema 
de gerenciamento de 
versões de código git. 
Ele é muito mais do 
que um repositório 
de código, é uma 
verdadeira rede social 
para desenvolvedores. 
O GitHub possui feeds 

projeto sem que haja a 
necessidade de eles estarem 
conectados a uma rede 
comum. Além disso, os 
usuários podem organizar 
melhor as histórias das 
modificações de acordo com 
sua semântica antes de as 
publicar na base original.

Outra grande vantagem 
do Git é a facilidade 
para criar ramificações 
no desenvolvimento de 
um programa. É possível 
combinar diferentes 
modificações de diferentes 
ramos em uma nova versão. 
Também é possível mudar 
a história de seu código, 

para acompanhar 
atualizações, oferece a 
possibilidade de seguir 
outros desenvolvedores 
e até permite gerar um 
gráfico para mostrar 
como desenvolvedores 
trabalham nas versões 
dos códigos.

Git
O Git é um sistema 

de controle de versões de 

software que o GitHub 
segue. É um sistema de 
versionamento de código, 
assim como os famosos CVS 
e SVN. Ele foi desenvolvido 
inicialmente por Linus 
Torvalds para gerenciar o 
kernel Linux. 

Uma grande inovação 
do Git é que ele é 
descentralizado, ou 
seja, cada usuário tem o 
seu próprio repositório, 
permitindo um melhor 
controle de versão individual 
local. Seguindo essa 
abordagem distribuída, 
vários desenvolvedores 
podem trabalhar em um 

GitHub possui feeds para 
atualizações e possibilidade 
de seguir desenvolvedores  

serviço: GitHub Nível técnico: Iniciante/Intermediário/Profissional

a central GitHub
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alterando a ordem de como foram feitas 
as modificações. Tudo isso contribui para 
que as grandes modificações possam ser 
feitas sem que alguma parte do projeto 
corra o risco de quebrar.

Análise de 
ramificações
Devido à grande facilidade de 

criar e combinar ramificações, é 
comum que desenvolvedores fiquem 
com diversas versões paralelas de 
um projeto e isso pode ser difícil de 
manter. Para ajudar a lidar com esse 
problema, o GitHub possui recursos 
de análise de ramificações. O GitHub 
permite que todas as ramificações 

ramos estão mais ativos e quais 
precisam de mais atenção.

Além disso, o Git permite que dois 
ramos específicos sejam comparados, 
ajudando o desenvolvedor a descobrir 
quais modificações ocorrerão caso 
estes sejam intercalados.

Rede social
Além das diversas ferramentas 

para tornar o uso do Git mais fácil e 
intuitivo, o GitHub possui algumas 
características de redes sociais 
destinadas a desenvolvedores.

Sempre que uma modificação vai ser 
feita em uma base de código, o GitHub 
deixa o desenvolvedor especificar 
exatamente *onde* as modificações 
serão aplicadas e fazer um breve 
relatório das modificações.

O time de desenvolvimento pode 
ler esse breve relatório e discutir 

Git permite 
comparar dois 
ramos e ajuda a 
descobrir quais 
modificações 
ocorrerão caso 
estes sejam 
intercalados 

Aprender o básico de Git é muito 
fácil. No próprio site do GitHub há 
um tutorial de 15 minutos, que pode 
ser seguido sem a necessidade de 
instalar nenhum programa. Tudo 
direto no browser. Não há desculpa 
para não testar. Basta acessar o 
seguinte link e começar a aprender: 
http://try.github.com.

COMEçaR DO zERO

de um projeto sejam visualizadas a 
partir de informações gráficas. Isso 
permite ter uma noção de quanto 
cada ramificação está à frente 
de uma ramificação selecionada, 
possibilitando ver rapidamente quais 

As diversas contribuições do Twitter à 
comunidade de Software Livre podem ser 
vistas na página http://lwgo.to/y0

GitHub permite, por exemplo, que todas  
as ramificações do projeto sejam visualizadas

No exemplo, os 
diversos projetos 
pessoais do 
desenvolvedor do 
Google, Renato 
Mangini. Para 
saber mais, entre 
na conta pessoal 
dele no GitHub: 
http://lwgo.to/wy
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GitHub

como seguir com o projeto. Cada 
modificação feita ou comentário 
acrescentado passa a fazer parte 
da história do código. Assim, o 
GitHub cria um ambiente excelente 
de desenvolvimento baseado no 
que há de mais sofisticado em 
versionamento de código. 

Apenas vendo é possível  
entender como todas essas 
funcionalidades do GitHub ajudam 
no desenvolvimento do seu projeto. 
Para isso, basta acessar o projeto de 
qualquer software livre hospedado no 

GitHub. As discussões sobre o projeto 
do Ruby on Rails, por exemplo, podem 
ser acessadas pelo endereço:  
http://lwgo.to/w-. 

Conclusão
Como vimos, o GitHub é uma 

excelente alternativa para hospedar 
seu projeto. Só as funcionalidades 
de versionamento de código 
justificam o uso da ferramenta. No 
entanto, o grande destaque está nas 
funcionalidades de redes sociais. 
Elas permitem não só interagir 

com os membros da equipe de 
desenvolvimento, como também 
ajuda a adquirir novos contatos 
e colaboradores com diversos 
conhecimentos para o seu projeto.   

O GitHub é provavelmente 
o mais famoso serviço de 
hospedagem de projetos, mas 
não é o único. Também há o 
SourceForge, que há muitos 
anos disponibiliza o serviço de 
hospedagem, o Google possui o 
Google Code e a Microsoft tem 
o CodePlex. Todos eles possuem 
diversos recursos, além de dar 
suporte a Git. Confira:

SourceForge:
http://sourceforge.net

CodePlex:
http://www.codeplex.com

Google Code:
http://code.google.com

POP staR
GitHub cria excelente ambiente de 
desenvolvimento com sofisticação 
em versionamento de código 

Desenvolvimento: para entender  
perfeitamente o GitHub, o ideal é usá-lo

O GitHub também é uma ótima 
ferramenta para o meio acadêmico. 
Professores podem compartilhar 
materiais e trabalhar em equipe 
com seus alunos. Além disso, 
muitos alunos podem aproveitar 
o espaço para organizar e 
desenvolver seus materiais de 
pesquisa, relatórios, artigos e 
teses. Para mais informações, 
acesse: http://lwgo.to/y1.

http://lwgo.to/w-.Conclus�o
http://lwgo.to/w-.Conclus�o
http://sourceforge.net
http://www.codeplex.com
http://code.google.com
http://lwgo.to/y1
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//Empresas e profissionais liberais que oferecem serviços de desenvolvimento de sites

zona internet
www.zonainternet.com

Dbs Dinamic
www.dbsdinamic.com.br

18 Digital
www.18digital.com.br

fW2
www.fw2.com.br

D4W Comunicação
www.d4w.com.br

Oficina interativa 
www.oficinainterativa.com.br
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Com o gerenciamento da
Locaweb você garante um
ambiente constantemente
atualizado e de alta
segurança para suas aplicações, 
pois todas as rotinas de 
backup de armazenamento, 
restore e atualização dos 
sistemas operacionais, 
além da pré-configuração 
de Firewall, são de nossa 
responsabilidade. Deixe todas 
as preocupações de gestão 
do ambiente com a Locaweb.

Cloud É loCaweb.
Locaweb.com.br/Cloud

gerenciamento.
MAIS UMA RAZÃO PARA VOCÊ CONTRATAR O CLOUD LOCAWEB.
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