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RESUMO 

Conforme a Internet foi se popularizando, cada veze mais foi surgindo pessoas inte-

ressadas em criar e publicar conteúdo na Internet. A melhor maneira de fazê-lo era 

por meio de websites, porém para criar tais sites era necessário conhecimento técni-

co. Nos últimos anos, CMSs (Content Management System ─ Sistemas de Gerenci-

amento de conteúdo) vêm se tornando cada vez mais populares, atualmente, cor-

respondem a quase metade de todos os sites da Internet. Estes sistemas auxiliam 

tanto clientes quanto desenvolvedores na criação de websites com facilidade e rapi-

dez. O objetivo deste trabalho é abordar os CMSs de forma abrangente, explicando 

sua origem, sua popularização, seu bom uso, e prós e contras que tais ferramentas 

oferecem. Também serão apresentados alguns exemplos de como utilizar um CMS 

em conjunto com um IDE (Integrated Development Environment) para o desenvolvi-

mento de soluções customizáveis. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Web, CMS. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

As the Internet has become popular, the number of people interested in creating con-

tent for Web has been increasingly growing. The best way to do this was through 

websites, however to create such sites it was necessary to have technical 

knowledge. In recent years, CMS (Content Management System) has become in-

creasingly popular, currently they account for nearly half of all Internet sites. These 

systems help developers create websites quickly and easily. This work aims at cover 

the CMSs, explaining their origin, their popularization, their advantages and disad-

vantages. Some examples of how to use CMS together with an Integrated Develop-

ment Environment (IDE) for the development of customizable solutions will be also 

presented. 

.Key words: CMS, Web Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é abordar o uso de aplicações CMS (Content 

Management System) para o desenvolvimento de websites, explicando sua origem e 

evolução, seu bom uso e possíveis contra pontos. Também serão inclusos exemplos 

de sua utilização. 

Conforme a Internet foi se popularizando, não demorou muito para o sur-

gimento de pessoas interessadas em criar e publicar conteúdo na grande rede. A 

melhor maneira de fazê-lo era por meio de websites, porém para criar tais sites era 

necessário conhecimento técnico. Os CMSs auxiliam tanto clientes quanto desen-

volvedores na criação de websites com facilidade e rapidez.   

Atualmente, o uso de CMS para a construção de websites se tornou muito 

popular devido ao ganho de produtividade que essas ferramentas proporcionam. 

Estima-se que quase metade dos websites utiliza CMS [1], sendo um volume consi-

derável. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo enfatizar o conhecimento 

sobre CMS.  

O trabalho terá a seguinte roteiro: 

 No segundo capítulo será abordada a definição de CMS e diferen-

ças de outras aplicações similares, seguido de um breve histórico 

explicando sua origem e contexto em que surge. 

 O terceiro capítulo abordará o cenário atual de desenvolvimento 

web com CMS, explicando o que essas ferramentas representam e 

as diferenças entre desenvolver um site com CMS e sem CMS 

 No quarto capítulo serão discutidas boas praticas com CMS e quais 

seriam os melhores cenários para utilizá-lo. 

 No quinto capítulo serão apresentadas algumas diferenças de um 

CMS para outro, no que diz respeito a desenvolvimen-

to/programação de elementos customizáveis. Também serão apre-

sentados alguns exemplos práticos, como criação de um tema e de 

um plugin para o CMS WordPress em conjunto com a IDE NetBe-

ans e linguagens PHP, HTML, CSS e Javascript. 
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 No sexto capítulo, será especulado um possível cenário para o fu-

turo do desenvolvimento com CMS. 

 Finalmente, no sétimo capítulo serão apresentadas as conclusões 

e opiniões sobre o tema, reforçando a importância do conhecimen-

to de CMS por parte dos desenvolvedores.   
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2 CMS  

Neste capítulo, será abordada a definição de CMS, bem como diferenças 

em relação a aplicações similares. Também será apresentado um breve histórico 

dessa ferramenta. 

2.1 O QUE É CMS 

Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo (Content Management System 

─ CMS) são aplicações que ajudam na criação, edição, gerenciamento e publicação 

de conteúdo de uma maneira simples possibilitando que o mesmo seja modificado, 

removido e adicionado com facilidade [2]. CMSs são muito utilizados na construção 

de websites diversos, desde blogs a e-commerces [3]. 

 Devido à sua facilidade de uso e interface amigável, CMSs vêm se tor-

nando cada vez mais populares e uma solução preferível entre indivíduos e empre-

sas. Explicando de forma simples, o CMS é uma interface via web que cria um site 

quase pronto ao usuário, com todas as funcionalidades básicas que um site deve 

ter. O usuário pode publicar e alterar conteúdo (textos, imagem, áudio e vídeo) de 

seu site sem precisar ter conhecimentos de linguagens de marcação ou programa-

ção, apenas utilizando a interface do CMS. Isso permite ao usuário autonomia para 

gerenciar o conteúdo do seu site sem depender de terceiros [3].  

Diversas dessas aplicações possuem extensões e templates, tanto gratui-

tos como pagos, que auxiliam na customização e otimização de um site. Para um 

usuário criar suas próprias extensões é necessário ter certos conhecimentos de pro-

gramação e desenvolvimento. Nesse contexto se introduz o desenvolvimento web 

com CMS. Por mais que a aplicação ofereça diversas opções de extensões, haverá 

casos que necessitam da criação de novas extensões. Alguns exemplos são pro-
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blemas muito específicos que podem exigir soluções específicas, criando a necessi-

dade de extensões personalizadas, através das quais pode-se ter melhor desempe-

nho, segurança e estabilidade ao site, se comparado com extensões genéricas, pois 

foram feitas sob medida. Outro exemplo seria extensões de layout (como temas ou 

templates). Determinados clientes e usuários como donos de pequenos negócios 

comumente se sentem satisfeitos com layouts genéricos, porém no caso de uma 

grande empresa, surge a necessidade de um leiaute que incorpore sua marca, seus 

produtos e serviços. Muito comumente essas empresas encomendam um layout 

próprio. 

Fica claro que mesmo que o CMS forneça uma estrutura pré-definida de 

um site para o usuário, em certos momentos será necessário o desenvolvimento de 

funcionalidades e layout específicos para o site. Neste caso, o administrador do site 

precisará de programadores, desenvolvedores e designers para atender tal deman-

da. Sendo assim, o CMS não substitui o desenvolvimento web (como alguns podem 

pensar) mais o torna mais produtivo.  

2.1.1 Como um CMS funciona 

Para explicar o funcionamento de um CMS de forma simplificada, serão 

apresentadas revisões do funcionamento de um site estático e outro site dinâmico 

que utiliza o CMS [4]. 

 

Figura 1: Esquema de funcionamento de um site estático 

 Website estático 
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A Figura 1 ilustra o funcionamento de um site estático. As seguin-

tes etapas podem ser identificadas quando um usuário faz um a-

cesso a este tipo de site. 

1. O usuário faz uma requisição do uma pagina HTML através 

de seu navegador web  

2. O servidor atende ao pedido e envia o conteúdo ao usuário  

 

Neste tipo de site, o conteúdo que o usuário vê é uma copia do conteúdo 

do servidor. O servidor armazena um conjunto de páginas estáticas que juntas com-

põem um site. Essas páginas são basicamente escritas em HTML, podendo conter 

estilos CSS. Geralmente esses sites são simples e não necessitam atualizar seu 

conteúdo com frequência. Para se alterar seu conteúdo é necessário alterar direta-

mente em seu código fonte, o que torna o processo mais trabalhoso. 

 

 

Figura 2: Esquema de funcionamento de um site dinâmico 

 Website dinâmico 

A Figura 2 ilustra o funcionamento de um site dinâmico. No decor-

rer do acesso a uma de suas páginas, os seguintes passos podem 

ser identificados na figura: 

1. O usuário faz uma requisição do uma pagina HTML através 

de seu navegador web 
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2.  Caso a requisição do conteúdo não possa ser resolvida por 

um script do client-side, então o servidor vai utilizar um script 

server-side, que estabelece comunicação com o banco dado 

e o faz requisições 

3. Ao extrair o conteúdo do banco de dados, o script do lado do 

servidor atualiza o conteúdo da página web 

4. O servidor atende ao pedido e envia o conteúdo ao usuário 

 

 

Neste tipo de site, o conteúdo que o usuário vê é uma página HTML ge-

rada (parcialmente ou totalmente) por scripts do lado do servidor ou do lado do clien-

te. Os scripts client-side são transferidos com as páginas HTML e executam na má-

quina do usuário. Por outro lado, os scripts server-side permanecem no servidor e 

executam nele mesmo.  

A principal característica dos sites tidos como dinâmicos são a capacida-

de de executar aplicações web através de linguagens de programação. Essas apli-

cações alteram seu conteúdo tornando o site não estático. A linguagem que atua no 

lado do servidor serve de ponte entre o site armazenado no servidor e o banco de 

dados. 

O banco de dados é uma coleção organizada de dados. O site dinâmico 

pode ser feito utilizando um CMS, como mostra a Figura 2, que é uma aplicação via 

web do lado do servidor. O diferencial que ele oferece são scripts prontos para o u-

so. Optar em não usar um CMS seria custoso para caso de sites que necessitam de 

atualizações constantes com acesso a banco e dados, pois seria necessário escre-

ver muitas rotinas de código. 

Sites dinâmicos são mais complexos do que os estáticos e consequente-

mente mais difíceis e caros de se manter. Este tipo de site é ideal para portais de 

notícia, blogs e lojas virtuais, pois essas plataformas precisam atualizar seu conteú-

do constantemente. 

Mais detalhes do funcionamento e organização do CMS serão abordados 

mais adiante neste trabalho. 
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2.1.2 Aplicações similares 

Existem também diversas soluções similares ao CMS, quês são discuti-

das nesta seção. 

Muitas vezes CMS é tratado como framework, no entanto nem todo fra-

mework é um CMS e nem todo CMS é um framework. Para contextualizar, frame-

work é uma “aplicação semi-completa reutilizável que, quando especializada, produz 

aplicações personalizadas [5, p. 308]” ou “coleção de classes abstratas e concretas 

e a interface entre elas, representando o projeto de um sub-sistema.” [6, p. 54] 

CMSs são aplicações escritas com linguagens server-side, que de uma certa manei-

ra possui características similares ao framework, pois também são rotinas de códi-

gos reutilizáveis e customizáveis. Porém, enquanto o framework é uma aplicação 

semi-completa, o CMS é uma aplicação completa. Outra diferença entre framework e 

CMS, partindo da perspectiva de quem os utiliza, seria que o primeiro foi feito para 

facilitar o trabalho do programador, já o segundo possui o mesmo objetivo, porém 

também busca facilitar o trabalho dos demais profissionais envolvidos no desenvol-

vimento de um site. 

 Muitos CMSs utilizam frameworks em sua estrutura, isto é, são construí-

dos baseados em um framework, como Symfony, Zend e ASP.NET MVC. Existem 

também frameworks dedicados a um CMS específico, por exemplo, Themosis e Ge-

nesis são frameworks dedicados ao WordPress e auxiliam em seu desenvolvimento. 

[7, p. 25] 

Além do CMS, existem uma série de aplicações similares que auxiliam na 

construção de websites que se assemelham ao CMS. Muitas vezes é difícil rotular 

essas aplicações como CMS, sendo este um gênero de software bem abrangente, 

que faz parte de um conjunto ainda maior. 

 Construtores de sites é um rótulo de software que pode incluir tanto CMS 

como outras aplicações. Por exemplo, softwares como Microsoft FrontPage [8] e o 

Adobe Dreamweaver [9] são construtores de site estáticos e posteriormente com 

alguns recursos para a construção de páginas dinâmicas, possuem também recur-
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sos WYSIWYG1 que auxiliam a construção do site de forma intuitiva, mais a possibi-

lidade de editar o código fonte. Editores de código como Notepad++ [10] e Sublime 

Text [11], e IDEs como NetBeans [12] e Eclipse [13], também são construtores de 

site (porém não se limitando a isso), geralmente com poucos ou nenhum recurso 

WYSIWYG, focando mais na escrita, edição e programação de código. CMS tam-

bém possuem recursos WYSIWYG e alguns recursos para edição de código (que 

geralmente é limitado, sendo mais conveniente utilizar um editor de código ou IDE 

em conjunto com CMS).  

O que diferencia o CMS de outros construtores de site é a melhor capaci-

dade de gerenciar conteúdo de forma geral, como mencionado em 2.1. É possível 

fazer o mesmo com as outras aplicações, porém de forma bem manual, alterando 

partes das páginas web diretamente. Em um CMS isto não é necessário, todo con-

teúdo pode ser criado ou modificado através de um painel de controle, sem alterar 

as páginas diretamente.  

O CMS ainda pode ser decomposto nas seguintes subcategorias [14]: 

 WCMS (Web Content Management System): permite ao usuário 

criar e gerir uma página web sem muitos conhecimentos técnicos.  

 ECMS (Enterprise Content Management System): lida com o 

conteúdo, ativos, registros e outras informações que definem a es-

trutura e a hierarquia de uma organização. Este é um sistema for-

mal que emprega uma variedade de processos e estratégias para 

alcançar os objetivos propostos. Inclui digitalização, rastreamento, 

indexação e colaboração com o objetivo de simplificar o gerencia-

mento das informações da empresa. 

 MCMS (Mobile Content Management System): atende a uma 

demanda crescente da indústria da tecnologia móvel por sistemas 

que podem gerenciar conteúdos para diversos dispositivos portá-

teis. Esse sistema foi originalmente projetado para o mercado de 

negócios para cliente (B2C ─ business to consumer), com foco na 

onipresença do celular. O grande aumento na demanda por esses 

                                            
1
 What you see is what you get (o que você vê você obtém) é um recurso comum em alguns softwa-

res, principalmente em editores de texto, que a princípio permite ao usuário visualizar em tempo real 
exatamente aquilo que será publicado ou impresso (texto, slide, pagina web, etc.) durante sua edição.   
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dispositivos, além de sua crescente popularidade com todos os ti-

pos de usuários, levou ao desenvolvimento de sistemas móveis 

que gerenciam conteúdo com toques, mensagens de texto, notícias 

e jogos. Mas se expandiram para incluir negócios para funcionários 

(B2E ─ business to employee) e de empresa para empresa (B2B ─ 

business to business), nas quais as informações são compartilha-

das de maneira útil, eficaz e eficiente entre empresas e corpora-

ções.  

 CCMS (Component content management systems): é um tipo 

de sistema especializado que gerencia conteúdo em nível mais 

profundo ou “granular”. Isso se refere a um único conteúdo, como 

um parágrafo de texto ou uma fotografia ou um gráfico, em vez de 

um documento completo, que é armazenado nesse sistema. Ele é 

reutilizado em um documento ou em uma série de documentos, o 

que garante uma abordagem consistente. Cada parte individual do 

conteúdo tem seu próprio fluxo de trabalho e é rastreada como 

uma entidade única ou como parte de um sistema maior. 

  

O conteúdo em si pode ser manipulado e publicado de diversas maneiras 

para diferentes propósitos. Para cada um desses propósitos um CMS diferente pode 

ser utilizado. CMS pode ser considerado um conceito de aplicação muito abrangen-

te, no entanto, o CMS mais comum é o WCMS. Popularmente o termo CMS acabou 

se referindo quase que exclusivamente a este tipo. Tendo isto em vista, este traba-

lho foca exclusivamente no WCMS, pois este é voltado para o desenvolvimento web. 

Desta forma, toda menção a CMS se refere ao WCMS. 

2.2 HISTÓRICO 

Conforme a Internet foi crescendo e se tornando popular, não tardou que 

indivíduos e empresas manifestassem interesse em publicar todo tipo de conteúdo 

na grande rede. No início, para que esse conteúdo fosse publicado, eram necessá-
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rios profissionais com conhecimentos técnicos para gerar páginas HTML, que eram 

acessadas por navegadores web. O conteúdo desses sites era estático, basicamen-

te textos, imagens e tabelas, que eram previamente definidas e imutáveis. Esse ce-

nário era comum até meados dos anos 1990. Conforme a demanda por mais conte-

údo crescia, era necessário torná-lo disponível de forma rápida e dinâmica. Com isso 

surgem as primeiras alternativas de linguagem de programação dinâmica, que per-

mitiam que as informações dos sites viessem de bancos de dados (tornando-os di-

nâmicos ao invés de puramente estáticos). [15] 

Dentre essas linguagens, vale destacar o PHP [15], que até os dias atuais 

faz integração com HTML para a criação de sites. No entanto, ainda eram necessá-

rios profissionais com conhecimentos nessas linguagens.  

A facilidade na disponibilização de conteúdo é a marca registrada dos 

primeiros CMSs. Com a introdução destes sistemas no mercado, se tornou possível 

a criação de sites sem muito conhecimento técnico por parte dos interessados. 

O primeiro CMS foi o PHP-Nuke [15], que foi lançado por volta de 2000 e 

não demorou a se tornar uma ferramenta muito popular entre desenvolvedores e 

interessados em publicar conteúdo online, sem ser necessário muito conhecimento 

técnico ou de programação. 

Outra ferramenta que vale destacar, o Drupal, que foi desenvolvido em 

2000 [16]. Por causa do alto interesse nele, no ano de 2001 foi lançado como um 

projeto de código aberto, o que fez o interesse no Drupal crescer ainda mais e gerar 

uma comunidade dedicada a melhorá-lo. 

Os CMSs citados e outros como Mambo foram o primeiro passo para po-

pularização da Internet com a criação de conteúdo original e novos modelos de ne-

gócio mais acessíveis e com maior produtividade, garantindo uma forma rápida e 

barata de desenvolvimento [15]. 

Atualmente os CMSs mais populares são WordPress, Joomla, Drupal e 

Magento. A maioria deles são escritos em PHP [1]. 
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3 O CMS NA ATUALIDADE 

Este capítulo aborda o que o CMS representa no cenário atual, ou seja, 

qual é a fatia da Web que utiliza esta ferramenta, e as diferenças entre desenvolver 

um site com CMS e sem CMS. 

3.1  CMS NA INTERNET 

A presença do CMSs na internet é algo a ser destacado. Eles represen-

tam cerca 54%, dos sites na internet [1]. Uma das razões para isso é sua facilidade 

de uso, pois requerem pouco conhecimento técnico. Desta forma integram uma e-

quipe de profissionais multidisciplinar. 

 

 

Gráfico 1: Porcentagem dos sites que usam e não usam CMS [1] 

O Gráfico 1 mostra a porcentagem de sites que usam e não usam CMS. 

Cerca 46% não utilizam nenhum tipo de CMS. O WordPress é o CMS mais utilizado, 

32% 

3% 

2% 17% 

46% 

Uso dos CMSs na web 

Wordpress Joomla Drupal Outros Nenhum 
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sendo cerca de 32% dos sites, seguido por Joomla com 3% e Drupal com 2%. Os 

outros CMSs, em sua maioria, são utilizados por menos de 1% dos sites, somando 

17%. Não há indícios que esse percentual se altere muito num curto espaço de tem-

po. A demanda por maneiras cada vez mais simples de se criar e obter um site man-

tém e fomenta o uso de CMSs, lembrando que este tipo de aplicação é praticamente 

um gênero de software que pode abranger aplicações que funcionam de maneira 

distinta. Por outro lado, criar sites de outras maneiras, como utilizando páginas HT-

ML e linguagens de programação Web, por exemplo, ainda atende bem parte da 

demanda, o que mantém a porcentagem balanceada atualmente, mas esse cenário 

pode mudar nos próximos anos de acordo com mudanças e tendências tecnológicas 

(novas aplicações, linguagens, frameworks).  

 

3.2 ORGANIZAÇÃO 

A construção e manutenção de um site envolvem diferentes tipos de pro-

fissionais e papéis. Com um CMS não é diferente. Os membros de um grupo de tra-

balho envolvidos com CMS podem ser divididos nos seguintes papéis [17]: 

Editores: são responsáveis por criar, editar e gerir o conteúdo interno do 

CMS.  

Planejadores\Designers: são responsáveis pelo design do website que o 

CMS servirá para gerenciar. A maior parte do seu envolvimento será anterior ao lan-

çamento do projeto, com envolvimento continuo à medida que o site se desenvolve e 

muda ao longo do tempo. 

Administradores: são responsáveis pela continuidade das operações do 

CMS e da infraestrutura associada.  

Desenvolvedores: são responsáveis por instalar, configurar, interagir e 

modelar o CMS para combinar com os requerimentos do projeto. 

Interessados: é um grupo amplo de pessoas que são responsáveis pelos 

resultados que um CMS pode trazer a um projeto. As partes interessadas normal-
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mente são pessoas de negócios (em oposição à equipe editorial ou TI) que analisam 

o CMS simplesmente como um meio para um fim.   

 

Os papéis citados não são absolutos, são apenas simplificações, podendo 

ser exercidos simultaneamente por um mesmo indivíduo. Cada um desses papéis 

podem ter subpapéis para tarefas ainda mais específicas.  

 

 

Figura 3
2
: A distribuição dos papéis em uma organização sem uso de CMS 

A Figura 3 ilustra os papéis em torno do gerenciamento de um site 

sem CMS. Nota-se que editores e designers não modificam o site diretamen-

te, eles dependem dos desenvolvedores e administradores do site para tal. 

Os desenvolvedores e administradores atendem as demandas dos demais 

papéis e as implementam no site. Toda alteração do site envolve alterar o có-

digo fonte. 

                                            

2 Na Figura 3 e Figura 4, o servidor (em que o CMS está instalado) pode ser local ou remoto. 
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Outro ponto é a parte interessada no desenvolvimento do site. Na 

Figura 3 eles estão fora e dentro da organização. Isso representa que pode 

haver interessados externos (clientes) e internos (funcionários) à organização. 

Embora a figura não mostre em detalhes, clientes poderiam ser pessoas físi-

cas ou outras organizações que tivessem interesse em obter um site. Os tais 

funcionários da organização poderiam ser chefe de marketing ou editor em 

chefe. As partes interessadas sempre vão determinar como os sites serão im-

plementados, baseado em suas demandas. 

 

Figura 4: A distribuição dos papéis em uma organização com uso de CMS 

A Figura 4 ilustra os papéis em torno do gerenciamento de um site com 

CMS. Desta vez os editores e designers participam diretamente no gerenciamento 

do site, ou seja, eles não dependem diretamente dos desenvolvedores e administra-

dores. 

 

 Nesse modelo todos os papéis citados possuem maior participação do 

gerenciamento do site, porém com grau de direitos e responsabilidades distintos. 

Para melhor controle sobre usuários, é comum que CMSs possuem um sistema com 

gerenciamento de contas, em que cada conta, geralmente administradas pelo admi-
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nistrador, está associada a um ou mais papéis. Por exemplo, editores só teriam a-

cesso a ferramentas de gerenciamento de conteúdo apenas, não acessariam ferra-

mentas de design ou gerenciariam extensões, muito menos acessariam o editor de 

código. Tais ferramentas seriam acessadas por indivíduos com outros papéis. As 

alterações do site envolve pouca alteração do código fonte, ou seja, muito pode ser 

feito apenas utilizando-se a interface gráfica do CMS. 

Vale lembrar que os indivíduos envolvidos em site (tanto sem ou com 

CMS) podem exercer mais de um papel, como exemplo, um desenvolvedor pode 

também ser designer ou administrador.   

  

3.3 DIFERENÇAS ENTRE DESENVOLVER UM SITE COM CMS E SEM CMS 

Atualmente existem basicamente três formas de se construir um site [18]: 

 Criá-lo através de arquivos HTML estáticos;  

 Programar todo site, usando uma linguagem de programação e um 

banco de dados; 

 Usar um CMS; 

 

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

alterar parte do site, pode ser necessário fazer varias alterações em diferentes pági-

nas HTML. Esse meio se restringe a sites mais simples (portfólio, pequenos blogs). 

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

commerce), no entanto é um empreendimento de mesmas proporções de se cons-

truir um software, que pode custar muito tempo e recursos. 

 

Usar um CMS pode economizar tempo e recursos, pois são aplicações 

prontas e customizáveis. A maioria dos CMSs é feita utilizando-se linguagens de 

programação backend e banco de dados. Eles incluem as funcionalidades mais co-

muns em websites.  
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Embora o CMS seja uma boa comodidade, existem cenários em que ele 

não é uma boa opção. O uso do CMS é a melhor escolha apenas para o desenvol-

vimento de sites que lidam com muito conteúdo. No caso de sites que não lidam com 

muito conteúdo, as formas convencionais (HTML estático ou programação web) po-

dem ser uma melhor opção. 

 

 

Figura 5: Contrastes entre sites estáticos e dinâmicos (com e sem CMS)  

Na Figura 1 é exemplificado alguns contrastes em se construir um site es-

tático, programado todo com o uso de linguagens de programação e com CMS. A 

facilidade de uso refere-se ao gerenciamento de conteúdo, conforme essa facilidade 

aumenta, maior a complexidade. Isto é, mais complexo vai se tornando o código fon-

te do site. A respeito da customização e otimização é mais fácil quando um site é 

feito passo a passo, no entanto, quando implementado com CMS é necessário com-

preender sua estrutura primeiro, além disso, esta estrutura é finita.  

 

Existem questões sobre a segurança que são muito debatidas entre de-

senvolvedores. Por exemplo, um site implementado com determinado CMS (ex. 

WordPress) teria a mesma estrutura base de outro site feito com o mesmo CMS. Já 

um site construído sem o uso de CMS por um grupo de desenvolvedores, seria dife-

rente de qualquer outro site, isto é, teria uma estrutura própria. Neste cenário, muitos 

críticos argumentam contra o CMS, pois muitos sites estariam usando a mesma es-

trutura e ficariam vulneráveis a ataques. Os que são favoráveis ao uso do CMS ar-
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gumentam que isto depende de como esse site foi implementado com CMS e que 

existem mecanismos para tornar o site mais seguro. De qualquer forma é importante 

ter em mente os possíveis riscos de qualquer tipo de implementação. 

Os tipos de sites que melhor seriam construídos usando CMS (ou não) 

serão abordados com mais detalhes no capítulo seguinte.  
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4 QUANDO USAR UM CMS 

Este capítulo aborda as melhores e piores situações de uso do CMS. 

Quais tipos de site que melhor seriam construídos utilizando CMS e quais tipos seri-

am melhor utilizando apenas (ou maior parte) uma IDE ou editor de código. 

 

Antes de implementar um CMS é necessário avaliar os seguintes itens: 

[19] 

 Escolher o CMS certo: pode ser o primeiro passo antes da im-

plementação. Muitos CMSs possuem características próprios com 

vantagens e desvantagens e é necessário balancear essas carac-

terísticas e tentar ajustar as demandas da organização. “No geral, 

se têm quatro opções de se obter um CMS: [7, p. 35]” 

1. Open source: através de download e instalação (ex. Word-

Press, Joomla) 

2. Comercial: através de licenciamento (compra) e instalação 

(ex. Kentico, Atlassian Confluence) 

3. Software-as-a-Service (SaaS):  ‘alugar’ (assinatura) e usar 

(ex. Wix, SquareSpace) 

4. Desenvolver um CMS: desenvolver do zero, dentro da or-

ganização. 

“Qualquer um deles fornecerá um CMS funcional para iniciar a 

implementação. [7, p. 35]“ 

  

 Custo: dependendo do CMS escolhido, despesas significativas 

podem ser geradas. Implementar um CMS custa tempo e dinheiro, 

mesmo no caso de open source. No caso da compra de um CMS, 

o primeiro custo refere-se à compra (no caso de ser licenciado). O 

segundo custo se refere ao custo da hospedagem (ou assinatura). 

Geralmente esse custo abrange praticamente todos os tipos de 

CMS citados. Nem todas as organizações possuem capacidade de 
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hospedar um site por contra própria. O terceiro custo abrange o 

desenvolvimento, seja o desenvolvimento de um novo CMS ou de 

novas extensões. O quarto custo seria a compra de extensões 

prontas e de serviços adicionais. 

 Manutenção: a implementação de um CMS exige a atenção espe-

cial de especialistas, profissionais que conheçam bem tal ferramen-

ta e saibam mantê-la de maneira funcional e segura. 

 Frequência: se refere ao quanto de atualizações serão feitas no 

sistema. Esse fator pode ser determinante na escolha de um sis-

tema de gerenciamento de conteúdo. Quando se obtém um CMS 

espera-se que haverá muito conteúdo para ser gerenciado e atuali-

zado regularmente. Caso contrário o CMS pode não ser uma boa 

opção.  

 Controle: o uso de um CMS para suportar um website pode res-

tringir significativamente o controle do site. “Quando se integra um 

website em um CMS, este estará comprometido a uma estrutura fi-

nita que deve se ajustar ao conteúdo (e futuras atualizações). In-

dependente de qual CMS é escolhido, um editor de conteúdo não 

tem controle total. [19]”  

 

Os itens citados podem determinar os melhores e piores cenários para o 

uso de um CMS. Caso uma organização possa lidar com os elementos citados de 

maneira positiva, um sistema de gerenciamento pode ser a melhor opção para a 

construção de um site. 

4.1 MELHOR CENÁRIO 

Para melhor compreensão do melhor cenário, é necessário primeiro avali-

ar o porquê de usar um CMS. Como mencionado anteriormente, ele é fortemente 

recomendado ao uso de sites de grande porte que precisam gerenciar muito conteú-
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do e buscam agregar os profissionais envolvidos no desenvolvimento e manutenção 

de um site em uma só ferramenta, entre outras facilidades. 

 

Para melhor abordagem, a seguir serão listados alguns dos tipos mais re-

comendados de websites que podem ser favorecidos pelo uso de CMS: 

 

Blog: modelo de site em que se publica posts3, de cunho diverso. Blogs 

podem ser gerenciados por um ou mais indivíduos ou até por uma organização. O 

conteúdo pode ser de um tema único ou diverso, podendo ser publicado como gêne-

ro jornalístico, educacional, cultural, moda e lazer ou diário online. Posts geralmente 

suportam comentários de usuários e são publicados com frequência. 

 

Portal de Notícias: modelo de site em que são publicados artigos de cu-

nho jornalístico. Geralmente são gerenciados por organizações como editoras e e-

missoras de notícia, em alguns casos por jornalistas independentes. Os artigos cos-

tumam ser publicados com intensa frequência.  

 

E-commerce: plataforma online voltado ao comércio online. São gerenci-

ados tanto por organizações como por indivíduos. O conteúdo publicado é referente 

aos produtos vendidos no site e precisa ser atualizado em tempo real (dados como 

quantidade, estoque, preço final).  

 

Portal de Ensino: modelo de site em que são publicados artigos de cu-

nho educacional e cultural. Costumam ser gerenciadas por organizações diversas 

como intuições de ensino e empresas. O conteúdo artigos são textos e vídeos didá-

ticos de modo geral, e por vezes tutoriais. Os conteúdos destes sites costumam ser 

atualizados com frequência. 

 

E-learning: plataforma online que pode ser similar ao portal de ensino, no 

entanto, além do material que pode ou não4 ser publicado em artigos, possui conte-

                                            
3
 Mensagem, texto, imagem, ou qualquer outro conteúdo, publicado numa página na Internet. 

4
 No caso é comum cursos online disponibilizarem conteúdo apenas para alunos/assinantes, alguns 

outros podem até disponibilizar algum conteúdo ao publico geral.  
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údos online como vídeo-aulas, tutoriais e apostilas e outros materiais didáticos. O 

conteúdo é disponibilizado em forma curso, este pode ser livre, técnico ou superior. 

A forma de ingresso pode ser por inscrição simples através de cadastro online ou 

por vestibular (mais comum ao ensino superior). O curso pode ser pago ou gratuito. 

Os conteúdos a serem atualizados com frequência costumam ser comunicados, ta-

refas e o próprio conteúdo didático. 

 

O que esses tipos de sites têm em comum é o fato de lidar com uma 

quantidade considerável de conteúdo. Nesse contexto o CMS é um meio favorável 

como solução de sites de grande porte. Vale lembrar que os tipos mencionados são 

só alguns exemplos, poderiam ser mencionados sites como redes sociais, fóruns 

online, enciclopédias online entre outros. Além disso, muitos sites podem ser de 

mais de um tipo, por exemplo, um site pode ser um portal de notícias, blog e loja vir-

tual de forma simultânea. 

Ao optar por em usar CMS para o desenvolvimento de um site, deve-se 

escolher um que melhor atente as expectativas da organização ou indivíduo. O tipo 

de conteúdo do site, como esse conteúdo é organizado e posteriormente apresenta-

do ao usuário final pode determinar essa escolha.  

Existe uma vasta gama de opções de CMSs e cada um deles possuem 

pontos fortes e fracos. Muitos foram construídos para lidar com qualquer tipo site, 

como o Drupal por exemplo, outros foram feitos para lidar com tipos específicos de 

sites como, por exemplo, o PrestaShop [20] e o Magento [21] que são dedicados ao 

e-commerce. Muitos CMSs podem ser uma ótima opção ao e-learning, mas alguns 

usuários preferem optar por um LMS5, como o Moodle [22], que pode ser considera-

do um CMS voltado para o ensino online.  

                                            
5
 LMS (Learning Management Systems) são aplicações similares ao CMS, mas voltadas especifica-

mente ao e-learning. Alguns autores podem considerar como um tipo de CMS voltado para um tipo 
específico de conteúdo, enquanto outros consideram como outro tipo de aplicação.   
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4.2 PIOR CENÁRIO 

Como mencionado no início deste capítulo, para decidir o uso ou não de 

um CMS, é preciso avaliar o custo, manutenção, frequência e controle.  Caso um ou 

mais itens não correspondem bem com as expectativas da organização ou indivíduo, 

talvez o CMS não seja a melhor escolha. De um modo geral, é preciso avaliar o cus-

to beneficio de um CMS. 

 O uso de CMS para sites de pequeno porte ou com pouco conteúdo a ser 

gerenciado pode gerar um custo desnecessário de tempo e dinheiro. Os CMSs ge-

ralmente levam certo tempo para instalação, configuração e manutenção. Serviços 

de hospedagem possuem preços diferenciados para tipos de sites distintos, isto in-

cluí preços específicos para sites implementados em cima de um CMS. 

Para melhor abordagem, a seguir serão listados alguns dos tipos mais re-

comendados de websites que podem não ser favorecidos pelo uso de CMS: 

 

Pequeno Blog: similar a qualquer outro blog, porém um blog é conside-

rado pequeno se quando há pouco conteúdo e com frequência de publicação ocasi-

onal. Geralmente é gerenciado por um ou poucos indivíduos. O conteúdo publicado 

costuma ser experiências pessoais, profissionais e idéias. 

 

Site pessoal: é um modelo simples de site que contém algumas informa-

ções relevantes sobre um indivíduo que tem interesse em divulga-las. Geralmente 

este site pode ser um blog pessoal, um portfólio ou apenas um site informativo sobre 

o indivíduo. 

 

Brochure site: é um modelo de site utilizado como ‘folheto’, geralmente 

empregado por pequenas empresas e negócios. O conteúdo é do tipo informativo, 

sobre a organização, seus serviços, projetos realizados e contato. Possuí poucas 

páginas. O site serve como um ‘cartão de visitas’ para os clientes em potencial. 

 

Portfólio: é um modelo de site similar brochure site, a diferença é que 

costuma ser empregado por indivíduos. Muito usado por profissionais criativos e fre-
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elancers, costuma ter como conteúdo exemplos de trabalhos realizados, tipos de 

serviços ofertados, testemunho, resumo profissional e contato.  

 

O que esses tipos de sites têm em comum é o fato de terem pouco conte-

údo a ser gerenciado, muitas vezes estáticos, com exceção de um tipo ou outro. As 

alternativas para a construção destes sites podem variar. 

O contrato com um ou mais desenvolvedores pode ser suficiente para cri-

ação e manutenção desses sites. É uma opção viável para pequenas organizações, 

mas geralmente não para indivíduos. 

O tipo de CMS que pode ser mais conveniente a esses sites são os de 

modelo de assinatura (SaaS), já que não requer instalações e configurações prévias 

e são fáceis de usar. No entanto, o controle e otimização do site é bem mais restrito 

se comparado com outros modelos de CMS, mesmo assim não chega a ser um in-

comodo para o usuário comum. Estes serviços costumam ter preços acessíveis, nos 

planos básicos. 

Outra alternativa é o uso de ferramentas como FrontPage ou Dreamwea-

ver, que podem construir sites simples, geralmente estáticas, que pode ser suficiente 

para usuários sem, ou com pouco conhecimentos de linguagens de marcação, de 

folha de estilo ou de programação. 

 Serviços de hospedagem costumam oferecer serviços mais baratos para 

websites mais simples. Sites feitos em CMS costumam ser cobrados com preço 

mais caro. 

De um modo geral, as escolhas de como um site deve ser implementado 

depende dos interessados e como as formas de implementa-lo atende as suas ex-

pectativas. 
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5 DESENVOLVENDO COM CMS 

A otimização de um CMS pode variar de acordo com a plataforma utiliza-

da. Neste capítulo, serão apresentadas algumas diferenças entre CMSs no que diz 

respeito a desenvolvimento/programação de elementos customizáveis. Também 

neste capítulo será apresentado alguns exemplos práticos de criação de tema e plu-

gin para o CMS WordPress. 

 

5.1 O QUE PODE SER OTIMIZADO 

Antes de se planejar a instalação e otimização de um determinado CMS, 

é necessário ter em mente que o CMS roda em cima de uma ‘pilha’ e que é neces-

sário conhecer a estrutura desta ‘pilha’ para planejar seu uso e desenvolvimento. 

Segundo Deane Baker: 

Todo software executa em uma ‘pilha’ que suporta o software, banco de 

dados e linguagens. Um CMS é sempre implementado em uma linguagem específi-

ca e estrutura de armazenamento (que pode ou não ser trocada). Essa linguagem 

específica e estrutura de armazenamento influência fortemente qual ambiente hos-

pedado o CMS executará.  

Tal pilha inclui: 

 O próprio CMS 

 O framework  

 A linguagem de programação 

 O servidor de banco de dados 

 O servidor web 

 O sistema operacional 

 [17, p. 23] 
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Esses fatores são importantes, pois determinam como o CMS pode ser 

customizado caso ele seja open source. No caso de ele ser de licença comercial, as 

customizações vão depender muito mais dos termos de serviços. Por exemplo, a 

escolha de um CMS construído em ASP.NET faz com que o desenvolvimento do site 

nessa aplicação exija programadores que tenham conhecimentos em ASP.NET. 

Por mais flexível que um CMS possa ser, ele ainda possuirá algumas limi-

tações no desenvolvimento. Fazendo um paralelo com frameworks, este vai oferecer 

mais possibilidades no desenvolvimento de sites, isto é permite fazer um site com 

estrutura distinta, porém com certo grau de dificuldade no seu uso (muito provavel-

mente apenas desenvolvedores farão uso). Com CMS os sites têm basicamente a 

mesma estrutura, mesmo usando extensões, mas com maior facilidade do em seu 

uso (é comum CMSs usarem interfaces gráficas para a construção de sites). Resu-

mindo existe um contraste entre facilidade e possibilidade.  

5.2 CONSTRUINDO UM TEMA WORDPRESS 

Como exemplo a este capítulo, será usado o CMS WordPress. Este usa 

classes HTML e funções PHP pré-definidas para que suas extensões (no caso te-

mas) se encaixe perfeitamente com qualquer site WordPress. 

Para o desenvolvimento de extensões WordPress pode se utilizar um edi-

tor de código como Notepad++ ou uma IDE como NetBeans (no caso deste, possui 

extensões voltadas para o desenvolvimento WordPress), em conjunto com á a pagi-

na de administração do WordPress. 
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Figura 6: Painel de controle WordPress 

A página de administração do WordPress (Figura 6) permite ao usuário o 

gerenciamento e manutenção de seu(s) site(s) através de uma interface gráfica web 

(executada no navegador). Embora as extensões sejam construidas via programa-

ção e scripts e salvas em diretórios específicos do WordPress, o gerenciamento das 

mesmas é feito no painel de controle. Também é possível gerenciar o WordPress via 

linha de comando, porém requer certo conhecimento técnico. 

Em WordPress, um tema é como é conhecido os templates de sites que 

usam tal CMS. Com eles é possível aplicar e alterar o design das páginas do site 

facilmente.  

A seguir são listadas algumas propriedades de temas WordPress: 

 A estrutura de diretório: É organizada conforme apresentado 

no Gráfico 2:  

(C:\..\wordpress\wp-content\themes\custom-theme) 
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Gráfico 2: Hierarquia da estrutura de um diretório WordPress, custom-theme é um tema genérico 

Como mostrado, um novo tema (custom-theme) deve ser salvo 

como um diretório (com um nome qualquer) dentro especificamente 

do diretório themes. O novo diretório deve conter todos os arquivos 

(imagens, php, javascript, css) que compõem o novo template do 

site. Arquivos PHP vão conter uma estrutura pré-determinada de 

scripts próprios do WordPress. Os arquivos em Javascript e CSS 

são semanticamente livres desde que respeitem a semântica dos 

arquivos PHP, isto é, que façam correspondência correta com os 

elementos PHP do WordPress. 

Ainda de acordo com a documentação oficial do WordPress temos 

as seguintes propriedades:  

 

Arquivos modelo: Temas WordPress são feitos de arquivos modelos. Es-

tes são arquivos PHP que contém uma mistura de HTML, tags modelo e có-

digo PHP. 

Quando se cria um novo tema, arquivos modelo serão usados para definir o 

layout e design de diferentes partes do site. Por exemplo, para criar um ca-

beçalho deve-se usar o modelo header.php ou o modelo comments.php 

para incluir comentários.  

Quando a página de um site é visitada, o WordPress carrega um modelo 

com base na solicitação. O tipo de conteúdo exibido pelo arquivo modelo é 

..\wordpress 

\wp-content 

\themes 

\custom-
theme 
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determinado pelo ‘tipo de postagem’
6
 associada ao arquivo modelo. A ‘hie-

rarquia de modelos’
7
 descreve qual arquivo modelo o WordPress carregará 

com base no tipo de solicitação e se e o modelo existe no tema. O servidor 

então analisa o PHP no modelo e retorna o HTML para o visitante. 

O arquivo modelo mais importante é o index.php, que é o padrão a ser utili-

zado caso um modelo mais especifico não puder ser encontrado na hierar-

quia do modelo. Embora um tema precise apenas de um modelo index.php, 

geralmente os temas incluem vários modelos para exibir diferentes tipos de 

conteúdo e contextos. [23]  

 

Tags modelo: São usados em temas para recuperar o conteúdo do banco 

de dados. O conteúdo pode ser qualquer coisa, desde um título de blog a 

uma barra lateral completa. As tags modelo são o método preferido para in-

serir conteúdo no tema porque: 

o Elas podem imprimir conteúdo dinâmico; 

o Elas podem ser usadas em múltiplos arquivos modelo; 

o Elas separam o tema em secções menores e mais compreensíveis. 

Por exemplo, a tag de modelo get_header() diz ao WordPress para pegar o 

arquivo header.php e incluí-lo no arquivo de tema atual. Da mesma forma, 

get_footer() diz ao WordPress para obter o arquivo footer.php. [24]  

 

Ganchos: É uma maneira de um código interagir / modificar outro trecho de 

código. Eles formam a base de como os plugins e temas interagem com o 

núcleo WordPress, mas eles também são extensivamente usados pelo pró-

prio núcleo. 

Existem dois tipos de ganchos: Ações e Filtros. Para usá-los, é necessário 

escrever uma função personalizada conhecida como “Retorno de Chamada” 

e registrá-lo com o gancho do WordPress para uma Ação ou Filtro especifi-

co. [25] 

o Ações: Permitem adicionar dados ou alterar o funcionamento do 

WordPress. As funções de retorno de chamada para Ações serão 

executadas em um ponto especifico na execução do WordPress, e 

                                            
6
 Existem muitos tipos diferentes de conteúdo no WordPress. Esses tipos de conteúdo são descritos 

como PostTypes (Tipos de Postagem). 
7
 Os arquivos modelo são arquivos modulares e reutilizáveis, usados para gerar páginas web em um 

site WordPress. Alguns arquivos modelo (como o modelo header e footer) são usados em todas as 
páginas do site, enquanto outros são usados apenas em condições específicas. O WordPress pes-
quisa a hierarquia de modelos (Template Hierarchy) até encontrar um arquivo modelo corresponden-
te. 
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podem executar algum tipo de tarefa, como ressaltar a saída para o 

usuário ou inserir algo no banco de dados.  

o Filtros: Permitem alterar os dados durante a execução do Word-

Press. As funções de retorno de chamada para Filtros aceitarão uma 

variável, modificarão e retornarão. Eles devem funcionar de maneira 

isolada e nunca devem ter efeitos colaterais, como afetar variáveis 

globais e resultados. 

 

WordPress loop: É um mecanismo padrão que o WordPress usa para ge-

rar publicações por meio de arquivos modelo de um tema. Quantas posta-

gens são recuperadas são determinadas pelo numero de postagens a se-

rem exibidas por página definidas nas configurações de leitura. No loop, o 

WordPress recupera cada postagem a ser exibida atual e as formata de a-

cordo com as instruções do tema. 

O loop extrai os dados de cada postagem do banco de dados do WordPress 

e insere as informações apropriadas no lugar de cada tag modelo. Qualquer 

código HTML ou PHP no loop será processado para cada postagem. 

O loop pode ser usado para diversas coisas diferentes, por exemplo: 

o Exibir títulos de postagens e trechos na página inicial do seu blog; 

o Exibir o conteúdo e comentários em um único post; 

o Exibir o conteúdo em uma página individual usando tags modelo; 

Exibir dados de tipos de postagem personalizados e campos personaliza-

dos. [26] 

 

 

Figura 7: Estrutura de um tema WordPress 
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A Figura 7 exibe uma estrutura de um tema WordPress. Os arquivos PHP 

e CSS contidos na estrutura são arquivos modelos, dentre eles os mais importantes 

são index.php e o style.css, é através deles que todo ou maior parte do design do 

tema será definido, esses dois arquivos são o mínimo para se fazer um tema, outros 

são opcionais. 

O cabeçalho de um arquivo de estilo CSS exibido na Tabela 1 contém o 

comentário de cabeçalho do arquivo modelo style.css do tema exemplo: 

 

Tabela 1: cabeçalho do arquivo style.css 

 

/* 

Theme Name: TCC Theme 

Author: Vinicius da Silva Teles 

Author URI: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/wordpress-como-criar-um-tema-

responsivo-usando-html5/ 

Description: Este tema foi feito para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ba-

seado no hostinger blog "WordPress: como criar um tema responsivo usando HT-

ML5. 

Version: 1.0 

License: GNU General Public License v3 or later 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 

*/ 

 

Os comentários funcionam como metadados, contendo informações rele-

vantes do tema, como o nome do tema, do autor, página do autor, descrição do te-

ma e outros dados.  
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Figura 8: Tema exemplo visualizado em ‘Aparência-Temas’ do menu Wordpress 

Além das informações passadas pelo style.css, dentro do diretório do 

tema exemplo é possível armazenar uma imagem (arquivo .png) com o nome scre-

enshot.png. A imagem com o nome estrito vai servir de capa para o tema quando 

for visualizado no menu principal da página de administração, como mostra a Figura 

8. 

O trecho apresentado na Tabela 2 contém o código index.php do tema 

exemplo. O arquivo index.php vai agregar os outros arquivos modelos através das 

tags modelo, por exemplo, se usa tags modelo para garantir que o cabeçalho 

(get_header),a barra lateral (get_sidebar) e o código do rodapé (get_footer) este-

jam incluídos na página inicial. Estas tags modelos correspondem respectivamente 

aos arquivos modelo header.php, sidebar.php e footer.php.   
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Tabela 2: corpo principal do arquivo index.php 

 

<?php get_header(); ?> 

<main class="wrap"> 

  <section class="content-area content-thin"> 

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 

      <article class="article-loop"> 

        <header> 

          <h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); 

?>"><?php the_title(); ?></a></h2> 

          By: <?php the_author(); ?> 

        </header> 

        <?php the_excerpt(); ?> 

      </article> 

<?php endwhile; else : ?> 

      <article> 

        <p>Sorry, no posts were found!</p> 

      </article> 

<?php endif; ?> 

  </section><?php get_sidebar(); ?> 

</main> 

<?php get_footer(); ?> 

 

 

O arquivo index.php vai agregar os outros arquivos modelos através das 

tags modelo.  

 

A Figura 9 abaixo exibe uma pagina inicial (perspectiva de um dispositivo 

móvel) de modelo de um blog, utilizando o tema exemplo. O tema foi construído com 

todo o código mencionado anteriormente e mais o código presente no apêndice. Boa 

parte do seu aspecto visual depende do arquivo style.css, enquanto a estrutura do 

conteúdo dependo dos outros arquivos modelo como index.php. 
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Figura 9: Exemplo de um simples tema WordPress – mobile layout 

5.3 CRIANDO UM PLUGIN WORDPRESS 

Para este capítulo será desenvolvido um exemplo de um simples plugin 

Wordpress. Plugins em WordPress são um conjunto de código que adicionam ou 

alternam funcionalidades no painel de controle ou no próprio site. 
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Segundo a documentação WordPress: 

Plugins são pacotes de código que estendem a funcionalidade principal do 

WordPress. Os plugins do WordPress são compostos de código PHP e ou-

tros recursos, como imagens, CSS e JavaScript. [27]. 

Na sua forma mais simples, um plugin Wordpress é um arquivo PHP com 

um comentário de cabeçalho. É recomendável que todo conteúdo de um 

plugin esteja em um diretório para organiza-lo em um só lugar. [28] 

 

O diretório em que o plugin deve estar plugin é dentro do diretório em que 

se encontra a aplicação WordPress (C:\..\wordpress\wp-content\plugins\custom-

plugin), como mostra o Gráfico 3. 

A construção de um plugin começa com seguintes passos: [28] 

 

 

Gráfico 3: Hierarquia da estrutura de um diretório WordPress, custom-plugin é um plugin genérico 

 

1. Dentro do diretório onde o WordPress estiver instalado se deve navegar até 

wp-content e em seguida plugins.   

2. Dentro do diretório plugins criasse um novo diretório (custom-plugin) com um 

nome que conveniente (o nome completo ou abreviado do plugin). 

3. Dentro do diretório do novo plugin criasse um arquivo PHP, de preferência 

com o nome do plugin. Este arquivo será o principal dentro do plugin. 

 

Após a criação da estrutura base do plugin a arquivo principal deve apre-

sentar o conteúdo mostrado na Tabela 3. De maneira muito similar ao arquivo st-

..\wordpress 

\wp-content 

\plugins 

\custom-
plugin 
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yle.css usado em temas, os comentários de cabeçalho funcionam como metadados 

que contém informações relevantes do plugin. 

 

Tabela 3: Cabeçalho e corpo do arquivo tcc_plugin.php  

<?php 

/*  

 * Plugin name: EPG - Easy Password Generator 

 * Description: Este plugin irá adcionar uma aplicação ao menu principal para gerar 

senhas aleatórias. (Este plugin foi feito para o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), baseado no hostinger blog "Como criar um plugin WordPress")  

 * Author: Vinicius da Silva Teles 

 * Author URI: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/como-criar-um-plugin-um-

wordpress/  

 * Version: 1.0 

 */ 

 

// Inclua mfp-functions.php, use require_once para parar o script se tcc-functions.php 

não for encontrado 

 

require_once plugin_dir_path(__FILE__) . 'includes/tcc-functions.php'; 

 

A Figura 10 apresenta o plugin de exemplo visualizado na página de ge-

renciamento de plugins do WordPress. Pode-se notar que o conteúdo informativo 

adicionado nos comentários de tcc_plugin.php são apresentados nesta página. 
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Figura 10: Plugin exemplo visualizado em ‘Plugins’ do menu Wordpress 

Um plugin pode ser feito com um arquivo só, porém muitas vezes é mais 

conveniente construí-lo em partes, com o código em diferentes arquivos. Dentro do 

arquivo tcc_plugin.php (nome opcional), além dos comentários de cabeçalho há 

uma função para chamar um arquivo externo, o que ocorre na última linha apresen-

tada no código da Tabela 3. O comando inclui o arquivo tcc-functions.php, cujo o 

conteúdo pode ser visualizado na Tabela 4.  

 

Tabela 4: corpo principal do arquivo tcc-funtions.php 

<?php 

/*  

 * Adciona novo item no menu principal 

 */ 

 

// Anexe o gancho de ação 'admin_menu', execute a função chamada 

'tcc_Add_My_Admin_Link ()' 

add_action( 'admin_menu', 'tcc_Add_My_Admin_Link' ); 

 

// Adicionar um novo link de menu de nível superior ao ACP (Additional Code for the 

Plugin) 
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function tcc_Add_My_Admin_Link() { 

     

    add_menu_page( 

        'Easy Password Generator', // O titulo da página 

        'EPG', // Texto para mostrar no link do menu 

        'manage_options', // Requisito de capacidade para ver o link 

        'tcc-plugin/includes/tcc-first-acp-page.php' // O 'slug' - arquivo a ser exibido ao 

clicar no link 

    ); 

} 

 

Como mostra o código, a função add_menu_page() é uma função nativa 

WordPress que vai carregar o script de um arquivo PHP e acioná-lo como uma nova 

página no painel de controle, sendo acessada por um novo link. Esta função será 

‘enganchada’ por add_action(), uma função de gancho de ação, mencionado em 

5.2. O primeiro parâmetro é nome da ação à qual a função está vinculada. O 

segundo parâmetro é o nome da função a ser chamada. 

No caso a ação admin_menu  faz com que a função enganchada inicie 

antes de carregar o menu na página de administração. Isto faz com que o novo ele-

mento carregue com o menu. No segundo parâmetro uma função própria do exem-

plo (tcc_Add_My_Admin_Link) carrega add_menu_page(). A nova página constru-

ída pelo plugin será gerada pelo arquivo tcc-first-acp-page.php, que contém ele-

mentos HTML, CSS e Javascript. Esta página está ilustrada na Figura 11. 
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Figura 11: Plugin exemplo renderizado 

 

 

O plugin de exemplo, ilustrado na Figura 11, é um gerador de senhas 

simples, que gera senhas de tamanhos de 4 a 16 podendo conter os elementos 

marcados. 

Este plugin pode ser útil no WordPress em um cenário no qual uma de-

terminada organização não permite o uso de senhas simples (nomes, apelidos, da-

tas de adversários) e que tenha papéis bem definidos dos profissionais que vão ope-

rar o site (designers, editores, desenvolvedores, administradores) e para cada tipo 

de papel um tipo de senha. Por exemplo, os editores podem ser considerados um 

papel de menor responsabilidade no site, devem possuir uma senha mais simples 

como de tamanho 6, letras minúsculas e números. No caso dos administradores que 

possuem uma responsabilidade maior, devem possuir uma senha mais complexa 

como de tamanho 16, letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres especi-

ais.   
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5.4 DESENVOLVENDO COM OUTROS CMSS  

Praticamente todos os CMSs open source e alguns de licença comercial 

permitem algum tipo de desenvolvimento por parte do usuário, como exemplificado 

nas seções 5.2 e 5.3 deste capítulo, WordPress permite a construção de temas e 

plugins, além de widgets8, novos arquivos e tags modelos entre outros tipos elemen-

tos customizáveis, deste de que respeitem a estrutura existente do WordPress. 

No caso do WordPress ele possui funções nativas para auxiliar no desen-

volvimento de novas ferramentas. Outros CMSs não diferem tanto deste princípio, 

porém cada CMS possui sua própria estrutura e seus próprios meios. Por exemplo, 

em Joomla extensões que definem o layout do site são chamadas de templates, 

enquanto no WordPress são conhecidas como temas. Em WordPress, plugins são 

extensões de uso geral, seja no site ou na página de administração, seja no front-

end ou no back-end. No caso do Joomla, o equivalente aos plugins WordPress são 

extensões divididas nas seguintes categorias: [29] 

Componentes: Modifica partes do corpo da página e obtém os próprios 

itens de menu no back-end do Joomla. 

Módulos: Equivalente a widgets do WordPress. Eles adicionam formulá-

rios de pesquisa, login e outros componentes da página. 

Plugins: São manipuladores de eventos que são executados somente 

sob determinadas condições, como bloquear partes do conteúdo. 

Assim como ocorre em linguagens de programação em que há desenvol-

vedores e programadores que se especializam em algumas poucas linguagens (difi-

cilmente um deles se torna especialistas em muitas linguagens), o mesmo ocorre 

com os CMSs. Existem desenvolvedores WordPress, Joomla, Drupal, entre outros, 

dificilmente há desenvolvedores com conhecimentos aprofundados em muitos 

CMSs, pois apreender sobre um desses exige conhecer sua estrutura e funções na-

tivas.  

                                            
8
 Em WordPress, widgets são elementos que adicionam conteúdo e recursos às suas Sidebars. E-

xemplos são os widgets padrão que vêm com o WordPress; categorias, nuvem de tags, pesquisa, 
etc. Os plug-ins geralmente adicionam seus próprios widgets. 



55 

 

6 FUTURO DO DESENVOLVIMENTO WEB E CMS 

 Este capítulo abordará os possíveis cenários do desenvolvimento Web 

com CMS. Para isso é necessário rever o cenário da primeira geração de CMSs até 

a geração atual para especular um possível cenário num futuro próximo. Lembrando 

que este cenário futuro é meramente especulativo.  

6.1 REVENDO O PASSADO DO CMS 

No capítulo de introdução, foi abordado um breve histórico do CMS (Se-

ção 2.2), explicando o contexto que ele surge. Esta seção detalha mais os CMSs 

‘em seus primeiros passos’. 

No inicio dos 1990’s, existiam ferramentas que hoje poderiam ser conside-

radas CMSs, no entanto esse termo era incomum, logo é difícil determinar o primei-

ro. “Alguns dos primeiros CMSs, de fato, eram simples coleções de scripts em Perl 

que modelavam dados e faziam agregações fáceis de gerenciar.” [17, p. 331]. No 

decorrer da década e início dos anos 2000, novas aplicações voltadas a auxiliar o 

gerenciamento de sites, foram surgindo em diferentes linguagens, como Opentext 

Teamsite (Java) [30], EpiServer (.NET) [31], Movable Type (Perl) [32], TYPO3 (PHP) 

[33]. 

 Nesse período, muitos CMSs surgiram, mas poucos continuaram relevan-

tes nos dias atuais. No que diz respeito à CMS open source, pode se afirmar que o 

mercado está saturado, dificilmente um novo CMS se destaca num cenário que há 

aplicações que já estão consolidadas e se tornaram referência. 

 O que se pode concluir olhando para o passado é mesmo que surgem 

novos gerenciadores de conteúdo Web, dificilmente eles iram se consolidar devida 

ampla documentação, extensa comunidade de usuários e desenvolvedores e grande 

interesse do mercado das aplicações já em uso. Migrar para um novo CMS seria 

custoso para todos os lados, usuários e desenvolvedores teriam que reaprender e o 

mercado teriam que se adequar mudanças (como a crescente necessidade de pro-
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fissionais com conhecimento específico na nova ferramenta e adaptar o meio de tra-

balho para mesma). Para que isso ocorra, seria necessário um grande diferencial 

como facilidade de uso ou ganho na produtividade, o que muito provável ocorreu no 

passado. 

6.2 POSSÍVEIS MUDANÇAS PARA O CENÁRIO ATUAL 

Atualmente existem muitos CMSs disponíveis, sejam gratuitos ou pagos, 

código aberto ou proprietário, o leque de opções é extenso e ainda mais pode au-

mentar. O problema, como mencionado na seção anterior, é o mercado de gerencia-

dores de conteúdo Web está concentrado em algumas aplicações (WordPress, Dru-

pal, Joomla), o que torna difícil o surgimento de novidades. 

Aos poucos alguns novos se destacam, provavelmente por uma demanda 

incessante de por aplicações cada vez mais fáceis de manusear e de aprendizagem 

em curto espaço de tempo (os softwares em geral vêm se tornando menos comple-

xos ao usuário final, isto é, mais fáceis de usar). Outra demanda é por CMSs em 

outras linguagens (sendo os mais populares são escritos em PHP), como Orchard 

[34] que vem ganhando atenção de desenvolvedores ASP.NET, pois existem poucos 

CMSs em open source nessa linguagem.  

Outro fator que pode gerar novos CMSs é a evolução do desenvolvimento 

Web em si, com surgimento de novos frameworks web. “Toda vez que uma lingua-

gem ou paradigma de programação novo chama atenção, um punhado de projetos 

de código aberto vai desencadear projetos prévios escritos para essas plataformas.” 

[17, p. 330] 

O surgimento e aplicações conhecidas como static site generators (ex. 

Jekyll [35], Hugo [36]) vêm se tornando populares entre os desenvolvedores. São 

aplicações, geralmente em linha de comando, que geram uma estrutura de site a 

partir de templates. Eles também oferecem recursos de gerenciamento de conteúdo. 

A sua facilidade de implementação dispensa o uso de CMS para modelos mais sim-

ples de sites. [17, p. 332] 
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O interesse por sites estáticos têm crescido não só pela sua simplicidade, 

mas também pela disponibilidade de plugins e APIs Javascript que oferecem funcio-

nalidades para o site, que antes só era possível através de páginas dinâmicas (ex. 

Google maps API, Facebook comments). Além disso, a linguagem Javascript tem 

adquirido certo grau de maturidade com frameworks como Angular [37], React [38] e 

Node.js [39], por exemplo, que permite muito mais possibilidades no desenvolvimen-

to Web com esta linguagem. 

CMSs do tipo SaaS tendem a crescer. Como mencionado anteriormente 

(capitulo 1), embora esses serviços ofereçam um CMS bem mais limitado que outros 

modelos, este atende bem as necessidades de clientes como indivíduos e organiza-

ções. Nem todos precisam de muita customização, muitas vezes os serviços de um 

CMS SaaS é mais do que suficiente. Outro ponto é deste modelo é a facilidade de 

implementação e preços geralmente bem definidos. Os outros tipos de CMS podem 

variar bastante. [17, p. 334] 

Redes sociais têm crescido consideravelmente ao longo dos anos. Muitas 

empresas têm investidos nessas mídias sociais como meio de comunicação e mar-

keting, algumas (geralmente pequenos negócios) optam por ter redes sociais como 

seu principal veículo de divulgação e não possuem site próprio. Como são comuns 

as organizações terem presença em varias mídias sociais diferentes, surgiram a a-

plicações como Hotsuite [40] e TweetDeck [41], que são algo como um ‘CMS dedi-

cado a redes sociais’. Esse tipo de aplicação permite gerenciar o conteúdo de uma 

organização em diferentes redes sociais. [17, p. 336] 

6.3 COMO SERÃO OS PRÓXIMOS CMS 

O conteúdo dos sites vem se tornando multiplataforma, isto é, pode ser 

acessado de maneiras distintas como uma aplicação nativa de um dispositivo em 

vez de somente através de uma URL no navegador. Por exemplo, o Facebook no 

começo era um serviço exclusivamente Web, isto é, seu conteúdo era acessado a-

penas pelo site, atualmente pode ser acessado por aplicações instaláveis tanto para 

mobile ou desktop. O mesmo conteúdo do site é o mesmo de suas aplicações. 



58 

 

Nesse caso vem crescendo o interesse por CMSs que não sejam apenas 

dedicados ao desenvolvimento de sites. Como mencionado no ínicio, os CMSs mais 

populares são os WCMSs. É possível criar aplicações mobile através deles, com o 

uso de plugins, frameworks (ex. Ionic.js) e outras aplicações que migram o conteúdo 

do website para um aplicativo de dispositivo móvel. 

Em outro caso é possível usar um appbuilder9 ou um MCMS como o Sibe-

rian CMS [42]. São ferramentas dedicadas especificamente ao desenvolvimento pa-

ra aplicativos Android e IOS, que podem ganhar popularidade ao longo dos anos, 

pois o interesse por aplicações para dispositivos móveis é crescente. 

De modo geral, IDEs como Android Studio, Visual Studio, Eclipse e Net-

Beans ainda continuam sendo o principal meio de desenvolvimento de software e 

websites. 

                                            
9
 Um appbuilder é um termo genérico para se referir a qualquer aplicação que auxilie na criação de 

aplicações mobile. Podem ou não ser um MCMS. 
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7 CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho foi se construindo o conceito de CMS de forma gra-

dual, explicando origens e definições, estabelecendo diferenças entre os tipos de 

CMS, outras aplicações e outros meios de desenvolvimento web. 

 Além de abordar prós e contras do uso de CMS, também foi abordados 

critérios de escolha de um CMS para outro e alternativas que não o CMS. 

Este trabalho possibilita que a disseminação do conhecimento sobre 

CMSs se torne mais ampla, no sentido de possibilitar a compreensão das diversas 

maneiras de se construir um website e da necessidade de saber escolher a melhor 

opção para um projeto de site.  

A partir da pesquisa realizada, conclui-se que é muito importante que um 

desenvolvedor mantenha-se atualizado sobre as novas tecnologias Web, para que 

possa aproveitar as novas possibilidades para desenvolver sites com maior produti-

vidade, desempenho e segurança, de maneira que atenda a todas as expectativas 

dos interessados. 

Como trabalhos futuros, uma pesquisa mais vasta acerca do uso prático 

de CMSs será elaborada, dando maior foco a geradores de sites estáticos e frame-

works Node.js, Ionic.js e Electron.js que expandem os paradigmas de desenvolvi-

mento Web. 
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APÊNDICE A – CÓDIGOS FONTE DO PLUGIN E TEMA EXEMPLO  

Devido à grande extensão, os códigos do plugin e tema não serão apresentados 

neste Apêndice e foram movidos para: 

https://drive.google.com/open?id=1Yn0GEW0MnjGnCSBmPJ_fzTmX3fKoG0sD 

 

https://drive.google.com/open?id=1Yn0GEW0MnjGnCSBmPJ_fzTmX3fKoG0sD
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