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Resumo 
 

O desenvolvimento de sites está cada vez mais comum tanto para pessoas 

quanto para empresas, e com o crescimento do mercado, acaba sendo 

necessário ter qualidade no desenvolvimento do conteúdo que será publicado na 

Internet. De inicio é preciso definir onde se deseja publicar o conteúdo na Internet. 

Como criação de uma página na Internet, um blog, perfis e/ou páginas em redes 

sociais, etc. Se o desenvolvimento for através de páginas de site para Internet, 

então esse trabalho está destinado a explorar o desenvolvimento de páginas 

estáticas e dinâmicas utilizando Java para web, que é chamado de JavaServer 

Pages. Com a pagina criada é necessário a criação de procedimentos para que 

facilite o posicionamento do site na Internet quando o site for publicado. Isso 

porque as pessoas que precisam de informações na Internet estão cada vez mais 

utilizando sites de pesquisas, e apenas criar um site não significa que ele irá 

aparecer em todos os sites de pesquisa instantaneamente. É necessário realizar 

alguns procedimentos para que isso seja possível. Esse trabalho acadêmico está 

destinado aos procedimentos de criação de sites, e estudos de como funciona a 

realização de marketing na Internet, utilizando técnicas e procedimentos para 

melhor visualização do site, e para melhor posicionamento nos sites de pesquisa. 

Esse trabalho acadêmico conta com o objetivo de utilizar ferramentas gratuitas 

para mostrar a possibilidade de criação, desenvolvimento de sites e marketing na 

Internet com qualidade e custo baixo. 

 

Palavras – Chave: 

Desenvolvimento de sites, Publicidade na Internet, JSP, HTML, Java para 

Internet, Marketing, SEO.  



 

Abstract 
 

The website development is increasingly common for both individuals and for 

companies, and market growth, ends up being necessary to the development of 

quality content that will be published on the Internet. At first we must define where 

you want to publish content on the Internet. How to create a website, a blog, 

profiles and / or pages on social networks, etc. If the development is through 

pages of Internet site, then this work is intended to explore the development of 

static and dynamic pages using Java for web, which is called JavaServer Pages. 

Page created with the need to introduce procedures to facilitate the positioning of 

the web site when the site is published. That's because people who need 

information on the Internet are increasingly using search sites, and just create a 

site does not mean that he will appear in all research sites instantly. It is necessary 

to perform some procedures to make this possible. This scholarship is intended to 

procedures for creating sites, and studies of how to carry out marketing on the 

Internet, using techniques and procedures to better visualize the site, and for 

better placement on search sites. This academic work has the objective to use 

free tools to show the possibility of creation, website development and Internet 

marketing with quality and low cost. 

 

Key - Words:  

Website development, Internet Advertising, JSP, HTML, Java for Internet, 

Marketing, SEO. 
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Introdução 
 

No decorrer de vários anos a Internet vem crescendo de forma rápida e 

eficaz no mundo inteiro. E com isso consequentemente cresce a publicidade na 

Internet devido a vontade das empresas buscarem seus clientes. Com o 

crescimento da Internet os usuários ficam mais à-vontade para pesquisar tudo na 

Internet devido o conforto e a rapidez da informação. Por esse motivo, quando os 

usuários precisam de alguma informação de um determinado produto ou algo do 

tipo, fica muito mais fácil realizar a pesquisa na Internet antes de ir até o local 

adquirir o produto. Realizando a pesquisa na Internet fica mais fácil, rápido e a 

variedade é muito maior. E por esse motivo as empresas se sentem indiretamente 

obrigadas a estarem presentes na Internet, para atender as necessidades desses 

clientes e consumidores. 

Tomando como base a importância de se estar presente na Internet, foi 

feito a escolha do tema desse trabalho acadêmico: Ferramentas de 

desenvolvimento de sites para publicidade e propaganda na Internet. Esse tema 

foi escolhido justamente com o objetivo de mostrar as diversas possibilidades e 

ferramentas que são capazes de trabalhar dessa forma. 

No assunto de desenvolvimento de sites, há problemas, que são custos 

para desenvolvimento de sites e custo para divulgação de sites na Internet. De 

acordo com WebÁgil (2012), para criar um site com conteúdo de 

aproximadamente cinco páginas custa R$ 450,00. E para anunciar o site também 

costuma ter custos. De acordo com Terra (2012), para publica um banner com as 

medidas de 200x446 um dia na semana no site do Terra custa R$ 552.000,00 e 

um botão com as medidas de 195x40 é pago por mês, e a mensalidade custa R$ 

1.242.000,00. Esses são os problemas, que para criação de um site há custo e para 

aparecer nos sites também há custo. 

O objetivo desse trabalho acadêmico é mostrar algumas formas de 

desenvolver um site de forma gratuita, utilizando JSP em conjunto com HTML 

para divulgar uma pessoa, empresa, produtos e/ou serviços e estar presente na 

Internet de forma gratuita, e tem como objetivo tentar provar que existe a 
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possibilidade de desenvolver sites com publicidade na Internet com qualidade e 

de custo baixo ou gratuito. 

É importante conhecer as ferramentas disponíveis e gratuitas, justamente 

por isso foi escolhido a linguagem JavaServer Pages (JSP) para programação do 

site, junto com Hypertext Markup Language (HTML). 

Nesse presente trabalho acadêmico será abordado diversas ferramentas 

de desenvolvimento de sites, e foi delimitado utilizando desenvolvimento com JSP 

em conjunto com HTML com objetivo de desenvolver site simples para divulgar 

alguém, alguma empresa, determinado(s) produto(s) e/ou serviço(s). Nesse 

presente trabalho acadêmico foi desenvolvido um site de exemplo para 

demonstrar como utilizar JSP e o mesmo site foi desenvolvido utilizando HTML 

que foi hospedado e se encontra disponível no seguinte link: 

www.grandespresentes.hd1.com.br. 

Existem outras ferramentas para desenvolvimento de sites como por 

exemplo páginas .Net como asp.net da Microsoft, porém de acordo com a 

Microsoft Store (2012) para desenvolver com a ferramenta Microsoft Visual Studio 

2010  há custo. De acordo com a Microsoft Store (2012), a ferramenta de 

desenvolvimento Microsoft Visual Studio 2010 Professional custa: à partir R$ 

2.219,98. 

Existe também o uma linguagem chamada PHP que de acordo com PHP 

(2012), a sigla é um ácrono recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor, porém 

de acordo com PHP (2012), as páginas são criadas em um formato PHP então é 

interpretado, então quando o cliente acessa o site a página já foi interpretada é 

exibido o HTML que vira o site, e nesse caso as páginas ficam no servidor, se 

alguém tiver acesso ao servidor pode ter acesso ao código fonte das páginas. 

No caso do Java é gratuito, e de acordo com Kurniawan (2002), é 

possível fazer o download de ferramentas para desenvolvimento gratuitas, como o 

Netbeans, Eclipse, entre outras, e é possível desenvolver as páginas JSP, e há a 

possibilidade de desenvolver Servlets e classes e deixá-las compiladas, assim o 

servidor pega o código fonte compilado e gera o HTML que gera o site, se alguém 

tiver acesso ao servidor, terá acesso as páginas compiladas e encriptografadas. 
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As hipóteses é que com desenvolvimento utilizando JSP em conjunto com 

HTML há um ganho de tempo considerável e que permite utilização de páginas 

prontas. Também há a hipótese que existem formas de fazer desenvolvimento de 

sites de forma gratuita, e é possível utilizar ferramentas para estatísticas de 

visitas.  

Esse trabalho acadêmico tem o objetivo geral de mostrar as formas de 

desenvolvimento de sites gratuitamente e/ou com baixo custo e desenvolver um 

site de forma gratuita, utilizando JSP em conjunto com HTML para divulgar uma 

pessoa, empresa, produtos e/ou serviços e estar presente na Internet de forma 

gratuita e/ou com baixo custo. Esse trabalho acadêmico tem objetivos específicos 

como tentar provar que existe a possibilidade desenvolver sites de forma gratuita 

e como é possível ganhar tempo desenvolvendo sites utilizando JSP em conjunto 

com HTML. E objetivo especifico de mostrar que é possível utilizar ferramentas 

para visualizar estatísticas de visitas do site de forma gratuita e/ou com baixo 

custo. 

Esse trabalho tem como justificativa mostrar as possibilidades de 

desenvolver sites para a Internet utilizando estratégias de publicidade e marketing 

com ferramentas gratuitas e/ou com baixo custo. Ou seja, divulgar um site 

pessoal ou um site de empresa, divulgar produtos e/ou serviço na Internet, fazer a 

publicidade na Internet gratuitamente ou com baixo custo. De acordo com Limeira 

(2007), o projeto que iniciou a Internet iniciou em 1957, e o presente estudo é feito 

nos dias de hoje em 2012 pois de acordo com Limeira (2007), a Internet é a 

tecnologia que mais cresce  então a importância desse estudo é pela importância 

da comunicação entre as pessoas e empresas. E por isso foi feito a escolha 

desse assunto no presente trabalho acadêmico, para ter o objetivo de tentar 

ajudar as pessoas a verem como fazer comunicação na Internet, através de sites 

utilizando ferramentas de desenvolvimento de sites e procedimentos para 

aparecer na Internet de forma gratuita ou com baixo custo.  

A metodologia utilizada nesse trabalho acadêmica é feita com pesquisas 

bibliográficas, exploratórias, desenvolvendo um site, e com pesquisa 

experimental. De acordo com Silva (2004), uma pesquisa bibliográfica é feita 

quando é utilizado formas de pesquisa a partir de matérias e estudos feitos em 
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livros, artigos impressos, e artigos, livros e matérias publicados na Internet, e a 

pesquisa experimental é quando se determina variáveis que podem afetar no 

estudo e realiza experimentos para verificar se afeta realmente o estudo em 

questão. E de acordo com Rodrigues (2007), a pesquisa exploratória é o tipo de 

pesquisa que nos deixa com maior afinidade com o assunto e assim nos deixa 

maior familiarizado com o estudo, e também quando se realiza estudos com 

levantamento bibliográfico ou pesquisa, e também se caracteriza a pesquisa 

exploratória quando no estudo se realiza pesquisa bibliográfica ou estudo de 

caso. E tomando como base nas definições, esse estudo foi utilizado o tipo de 

pesquisa bibliográfica, pois foi utilizado com livros, artigos e materiais publicados, 

pesquisa exploratória pois foi realizado buscas com levantamento bibliográfico 

para ficar mais familiarizado com o assunto do estudo, e também foi utilizado 

pesquisa experimental, pois foi determinado variáveis que poderiam interferir no 

estudo e foi desenvolvido o experimento, que foi o site para identificar se 

realmente interferia no assunto do estudo do presente trabalho acadêmico.  

Esse presente trabalho acadêmico contém cinco capítulos e foi pensando 

em sua ordem para ter organização nos estudos realizados. No Capítulo 1 é 

mostrado o que é a Internet, como a Internet surgiu, em que ano foi, como 

ocorreu, qual era o objetivo, como funciona, como cresce e exemplos de casos de 

crescimento.  

No segundo capítulo é mostrado as ferramentas para desenvolvimento de 

sites e como fazer publicidade na Internet. É mostrado a diferença entre algumas 

tecnologias e é abordado como utilizar essas ferramentas com exemplos. 

No terceiro capítulo, é mostrado conceitos importantes de marketing na 

Internet, como fazer marketing, quais os fatores que influenciam para boa 

publicidade na Internet, sobre os preços de anunciar  em um grande site, e o que 

é possível fazer para atender o consumidor e/ou visitante de forma adequada. 

No quarto capítulo é mostrado como analisar os resultados de um site, 

utilizando a ferramentas de visualização de estatísticas de visitas do site com o 

Google Analytics. É mostrado diversos recursos que podem auxiliar no 

desenvolvimento do site. E como conhecer características dos visitantes do site. 
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No quinto capítulo é mostrado implantações praticas, onde foi feito o 

exemplo de uma empresa fictícia chamada Grandes Presentes LTDA., e é 

mostrado o que uma empresa pode precisar na Internet, então é desenvolvido um 

site para essa empresa utilizando tecnologia JSP e HTML, e mostrado os passos, 

e os resultados de como o site é exibido. Uma versão do site que foi desenvolvido 

utilizando HTML foi hospedado e está disponível no seguinte link: 

http://www.grandespresentes.hd1.com.br. 
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1 A história da Internet. 
 

De acordo com Vieira (2007), a internet é uma forma de comunicação que 

surgiu a vários anos e vem crescendo cada vez mais, e então facilitando a 

comunicação entre as pessoas. 

 

1.1 Definição de Internet 

 

De acordo com Vieira (2007), Internet é um grupo de diversos 

computadores interligados em rede, com cabos ou com tecnologia wireless que é 

tecnologia sem fio. Ou seja, um computador pode fisicamente estar em um lugar, 

e outro computador em outro lugar diferente, e estarem se comunicando, isso 

porque estão interligados através da Internet. Com essa tecnologia é possível 

fazer envio e recebimento, de texto, imagens, voz, para outros computadores. 

Graças a essa tecnologia de envio e recebimento de informações a 

comunicação pode se tornar muito rápida, o que permite que as pessoas e 

empresas se comuniquem de forma ágil e com baixo custo. O que fez com que 

reduzisse muito outras formas de comunicações, como o telefone, ou a carta por 

exemplo, hoje em dia o número de envio de cartas é muito menor pois pela 

Internet a quantidade de textos pode ser enviada de forma mais rápida. 

Para Limeira (2007), a Internet é a tecnologia que mais cresce, e com isso 

chegamos a um certo ponto que a comunicação com outras pessoas utilizando a 

Internet está muito rápida e cada vez mais comum, e muitas vezes as pessoas 

estão enviando e recebendo informações sem perceber que estão conectadas na 

Internet. Como por exemplo, ao realizar consultar em caixas eletrônicas, são 

feitas diversas comunicações entre computadores para realizar o que foi 

solicitado no caixa eletrônico. 
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1.2 O surgimento da Internet 

 

Para Limeira (2007), o inicio da criação da Internet teve inicio em um 

projeto no ano de 1957 quando um departamento dos Estados Unidos chamado 

Departamento de Defesa, havia criado uma agencia, e essa agencia chamava 

Advanced Research Projects Agency (ARPA), e essa agência chamada ARPA 

tinha como objetivo criar a manter a liderança na área de tecnologia e com isso 

houve investimento em diversos projetos diferentes. Um dos projetos era na área 

de rede de computadores e esse projeto foi o chamado de Arpanet, que tinha a 

idéia de criar um grupo de computadores que pudessem enviar e receber 

informações para os outros computadores, e se por um acaso um dos 

computadores estivessem indisponíveis, os outros computadores poderiam se 

comunicar normalmente.  

Esse projeto funcionou e conseguiu realizar ligações no envio e 

recebimento de informações entre alguns computadores como o: SDS Sigma 7 

(Scientific Data Systems)  com o SDS 940, e que se interligou ao IBM 360/75 e 

que se conectou com o DEC PDP-10.  

Ou seja, com isso temos uma rede de computadores que se 

comunicavam um com os outros, que é o conceito de Internet, e essa tecnologia 

foi sendo aperfeiçoada com o decorrer dos anos.  

Para Limeira (2007), a World Wide Web que é conhecida pela abreviação 

www, w3 ou web é a definição de serviços que podem ser disponibilizados na 

Internet com interatividade e com interface fácil de utilizar. Como os sites de hoje 

em dia.  

 

1.3 O Funcionamento da Internet 

 

Para Limeira (2007) a Internet funciona com vários computadores 

interligados com outros, e diversos computadores se conectam em um 

computador mais potente que se encarrega de fazer determinados serviços, e 
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passar para os outros computadores. Esse computador mais potente é chamado 

servidor, e ele que se encarrega de realizar diversos serviços e repassar aos 

outros computadores, como por exemplo, o Servidor de banco de dados externo, 

ou um servidor de Internet. 

Dessa forma temos o computador mais potente que fornece esses 

serviços, e os computadores que pegam esses serviços. Os computadores que 

fornecem os serviços são chamados de servidores, E os computadores que 

pegam essas informações são chamados de computadores clientes. Dessa forma 

é feito a rede mundial, e os computadores podem se comunicar e trocar 

informações um com os outros de forma rápida. Mas para que essa troca de 

informações seja feita, é necessária alguns procedimentos é necessário ter um 

acordo entre todos e utilização de protocolos. E tem um lugar onde se encontra 

essas informações com procedimentos e padrões, esse lugar é o RFCs (requests 

for comment ou solicitações para comentários). Que é onde os usuários e 

organizações concordam com o conteúdo. 

Para Limeira (2007), no início dos anos 90 a Internet foi uma grande 

novidade tanto para o mundo acadêmico quanto para as pessoas em geral que 

iriam utilizá-la, assim como uma revolução, pois a Internet tinha esse potencial 

para revolucionar o mundo das telecomunicações, assim como facilitaria muito o 

mundo de pessoas e empresas. A comunicação estava ficando mais fácil e mais 

acessível para as pessoas, assim como mais rápida, e então já se pensava em 

compras do futuro, que era o conceito de realizar compras através da Internet, o 

que realmente aconteceu, pois hoje em dia está vez mais normal realizar compras 

pela Internet e existem diversas empresas que focam suas vendas apenas na 

Internet, como por exemplo o site www.submarino.com.br que trabalha com venda 

de produtos apenas pela Internet. E existem outros casos de lojas físicas que 

também tem venda de produtos pela Internet, que é o caso das lojas americanas, 

que trabalha com vendas presenciais nas lojas, e também contam com um site 

especializado que os clientes podem entrar e fazer suas compras, o site é 

www.americanas.com.br. 

Segundo Vieira (2007), No inicio, a rede não tinha um número muito 

grande de internautas e as ferramentas para criação de sites não eram tão boas 
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quanto as de hoje. E as estratégias de marketing que eram utilizadas eram 

utilizadas de forma aleatórias, ou seja, era feito o marketing e se não desse certo 

mudava a estratégia, até acerta em um momento. Hoje em dias esse cenário 

acontece de forma diferente, pois o número de internautas é muito alto e por isso 

é muito importante que as empresas tenham sites na Internet para que o cliente 

possa entrar para visualizar os produtos, serviços e a empresa, assim como 

muitas lojas tem o site com venda de produtos na Internet. 

De acordo com Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) 

(2000), o faturamento com as vendas pelo comercio eletrônico aumentou 300%, 

passando de um faturamento de R$ 500 mil em 2001, para R$ 2 bilhões em 2011. 

Com isso nota-se o aumento das buscas de informações e serviços na Internet. 
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2 Ferramentas para criação de sites e publicidade na 
Internet. 
 

Atualmente existem diversas ferramentas para desenvolvimento de sites, 

implantações, e ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do site, assim 

como ferramentas que ajudam a avaliar estatísticas do site. 

 

2.1 O surgimento do Hypertext Markup Language – HTML 

 

De acordo com Limeira (2007), no ano de 1989 um pesquisador chamado 

TIM Berners-Lee, tinha o interesse de criar projeto para reunir e transferir 

informações de hipertexto e multimídia na Internet e com isso foi criado a 

tecnologia que hoje é utilizada para desenvolver os sites, a tecnologia chamada 

Hypertext Markup Language (HTML) que permite o armazenamento de 

informações na Internet, e link para outros documentos, ou seja, o conceito de 

sites, onde o visitante consegue ler informações e ir para outras páginas dentro 

de um site. 

Esse padrão ajudou e ajuda até hoje na troca de informações reunidas 

em uma pagina na web, nessas paginas contém informações em forma de texto, 

imagens, e multimídias, e foi padronizado de uma forma que diversos 

navegadores como o Internet Explorer da Microsoft, Mozzila Firefox, Google 

Chrome entre muitos outros possam ler esses documentos de forma ágil. 

 

2.2 Desenvolvimento de sites 

 

Muitas empresas e profissionais montam seus sites institucionais para 

atender seus clientes, funcionários, parceiros, fornecedores entre outros, um site 

institucional é uma ferramenta de comunicação e assim uma forma de divulgar 

seus produtos, serviços, profissionais, etc. (Limeira, 2007) 
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De acordo com Limeira (2007) atualmente existem diversos tipos de sites 

e diversas funcionalidades. Por exemplo: pessoas que escrevem livremente, 

assuntos de seus interesses, e divulgam produtos, serviços, e conteúdos de 

interesses pessoais são conhecidos como sites pessoais.  Assim como os blogs, 

os blogs podem ser criados e atualizados por qualquer pessoa que tenha 

interesse em publicar informações, e essas informações podem ser comentadas e 

compartilhadas entre outras pessoas, amigos, e/ou apenas visitantes que gostem 

do conteúdo. 

Existem outros tipos de sites, como por exemplo, os sites de 

comunidades, que são os sites que permitem relacionamento com outros usuários 

do site, como redes sociais por exemplo, onde um determinado usuário do site 

pode entrar em contato com outro usuário do site, enviar mensagens, 

compartilhar informações, enviar conteúdos, etc. 

De acordo com Limeira (2007), existem sites comunitários, como por 

exemplos as redes sociais: Orkut, Facebook, Twitter, Flickr. Existe um outro 

modelo também muito conhecido que é de forma wiki, onde vários usuários 

podem editar o conteúdo do próprio site de forma rápida, e de forma colaborativa 

com outros usuários. Um desse exemplo é o site de enciclopédia on-line 

Wikipédia, onde os usuários podem entrar e editar o conteúdo do site de forma 

colaborativa, e outros usuários podem avaliar essa edição, se estiver algo que 

precisa ser corrigido ou acrescentado, esses outros usuários editam e assim faz a 

construção dos conteúdos do site de forma colaborativa. 

Existem outros tipos de sites que servem para divulgar informações e 

essas informações podem ser de forma gratuita ou paga, esse tipo de site são 

chamados de sites de conteúdo. Nesse exemplo temos os portais que são os 

sites de conteúdo que tem informações de esporte, noticias, bate papo, etc. 

Tempos portais conhecidos como por exemplo: UOL, Terra, IG, Globo, etc.  

Nessa linha de pensamento, temos também sites de informações especificas, 

como por exemplo um determinado site que oferece informações específicos de 

ambiente e clima, esse site de informações especificas são conhecidos como 

sites verticais. (Limeira, 2007) 
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De acordo com Limeira (2007), existem os sites de buscas, onde os 

usuários entram e fazem pesquisas, e o site traz informações da web relevante a 

pesquisa feita. Exemplos de sites de buscas são os sites como: Google, Yahoo, 

Cadê, Bing entre outros. 

Para Limeira (2007), existem sites que são criado para divulgar uma 

determinada promoção de uma empresa, ou de alguma marca por exemplo. 

Esses sites são conhecidos como sites promocionais, ou como hot site, e 

normalmente é mantido durante alguns meses, ou durante o período da promoção 

e são desenvolvidos para suportar um numero elevado de visitantes nessa época 

promocional. 

Existem outros tipos de sites como por exemplo, sites de entretenimento, 

lojas virtuais, sites de negócios, grupo de compradores entre outros. (Limeira, 

2007) 

 

2.3 JavaServer Pages – JSP 

 

De acordo com Oracle (2012), JSP é abreviação de JavaServer Pages e 

se trata de paginas que permitem o desenvolvimento para web de forma dinâmica 

e rápida, e como faz parte da família de tecnologias Java permite o 

desenvolvimento para qualquer plataforma. 

De acordo com Oracle (2012), existem diversos benefícios para o 

desenvolvedor utilizar JSP, e uma delas é que se o desenvolvedor conhecer 

HTML, e não conhecer profundamente Java, o JSP pode ser utilizado, pois o JSP 

trabalha em conjunto com HTML. 

De acordo com Ferreira (2012), JSP é semelhante a linguagem Microsoft 

Active Server Pages (ASP), mas a vantagem do JSP é que tem a portabilidade de 

plataforma do Java. 

 



13 

2.3.2 Como utilizar JSP 

 

Para Ferreira (2012), uma das vantagens de usar a tecnologia JSP, é que 

temos a portabilidade de plataforma para a linguagem, e que com essa tecnologia 

podemos trabalhar na parte do desenvolvimento do programa com Java, servlets 

e outras tecnologias, e também trabalha integrando com a camada de 

apresentação com dados estáticos e dinâmicos, utilizando tags junto com o 

HTML. Com a tecnologia JSP a pagina web continua utilizando as tags HTML, e é 

recomendável a utilização da extensão *.jsp, como por exemplo: 

nomedapagina.jsp. 

Já que temos uma pagina da web com a possibilidade de desenvolver 

rotinas de programação é possível fazer consultas a banco de dados, recuperar 

informações inseridas em formulários, diversas operações dentro da pagina ou na 

parte de processamento, entre outras funções. 

Nesse caso é integrado duas partes trabalhando juntas, mesmo sendo de 

tecnologias distintas, uma delas é a parte lógica com a programação, que é a 

parte dinâmica da pagina, e temos ao outro lado a parte de apresentação, ou 

seja, a parte estática. Com a JSP podemos facilmente editar essas partes de 

forma rápida. 

Uma das vantagens de utilizar o JSP é justamente a possibilidade de 

utilizar em qualquer plataforma. E nesse caso, é tratado sobre paginas da web, ou 

seja, pode funcionar em diversos tipos de navegadores, e em diversos Sistemas 

operacionais diferentes. Inclusive em outros dispositivos que funcionem sites da 

web, assim como tablets, smartphones, notebooks, etc. (Ferreira, 2012) 

 

2.3.2.1 Exemplos de utilização JSP 

 

Para criar uma pagina em JSP é simples, nesse trabalho acadêmico será 

utilizado a interface gráfica NetBeans para criação das paginas JSP, porém a 

lógica será a mesma para qualquer editor, que são conhecidos como IDE que a 
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sigla vem de Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento. 

Para criação da primeira página, esse trabalho pretende mostrar como 

exibir alguma informação na página.  Então na figura 1 tem um exemplo de um 

código JSP: 

 

 
Figura 1 - Código fonte de uma página de exemplo JSP 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
 
 
 

E o resultado é visualizado no navegador como na Figura 2: 
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Figura 2 - Exibição de uma página de exemplo JSP 
Fonte: página desenvolvida pelo autor. 
 
 

Nesse primeiro exemplo é para exibir os dados, e dessa forma poderia 

ser feito em uma pagina HTML, já que o objetivo dessa página foi apenas colocar 

uma informação na tela. 

Com JSP existe a opção de enviar e receber informações de outras 

páginas, como por exemplo: Uma primeira página que irá conter um campo 

solicitando um nome. Essa página será chamada de formulario.jsp, e é mostrado 

na Figura 3: 
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Figura 3 - Página formulario.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
 

 

Essa página irá pegar uma informação, e essa informação será enviada 

para outra página, que irá exibir a informação que recebeu na tela. Na Na Figura 

4 temos essa página que recebe essas informações, e essa segunda pagina será 

chamada de informacoes.jsp: 
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Figura 4 - Página informacoes.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
 
 

A Figura 5 ilustra como a primeira página é mostrada no navegador: 

 

 
Figura 5 - Exibição de um formulário em JSP 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
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E quando clicamos no botão Enviar, a segunda página recebe a 

informação e exibe em tela do navegador, como é mostrado na Figura 6: 

 

 
Figura 6 - Exibição dos dados coletados no formulário JSP 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 
 

Na Figura 6, mostra que a página recebeu a informação como parâmetro 

a informação e está exibindo na tela. Essa informação é o nome que foi digitado 

anteriormente. 

Na primeira página o formulario.jsp, poderia ser feito com HTML, pois os 

elementos utilizados são os mesmos de uma página HTML. Na segunda página a 

informacoes.jsp precisa ser feita em JSP, pois ela tem um elemento JSP.  Para 

usarmos esses elementos existe a forma de scriptlets, que é o código entre as 

tags <% ............ %>. (Kurniawan, 2011) 
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2.4 Servlets Java 

 

Para Kurniawan (2012), entender Servlets, é uma tecnologia que é 

importante para aprender antes de JSP. Mesmo sabendo que os primeiros 

exemplos não é obrigatório saber tudo sobre Servlets. Mas é muito importante o 

conhecimento pois tem semelhanças ao JSP. 

De acordo com Lopes (2012), Servlets é uma classe Java, porém essa 

classe estendem a capacidade do servidor que acessam aplicações e seguem o 

modelo de envio e recebimento, ou seja, requisição e resposta. E então essas 

classes são caracterizadas pelo fato de pegar as classes Java servlets e definidas 

especificas para o HTTP. Existem uma definição inicial que é uma que é que 

regra básica de servlets, toda servlet deve implantar a classe Servlet. 

Em testes efetuados pode se notar que uma servlet é uma classe Java e 

por isso, qualquer alteração que seja feito no código terá que ser recopilada. 

Então é visto que é possível gerar uma pagina web de uma servlet, ou seja, uma 

classe Java compilar e escreve na pagina. Porém como se trata de uma classe e 

tendo que recompilar em todas as edições se torna demorado o processo de 

criação de paginas utilizando servlets. 

 

2.5 Desenvolvimento de conteúdo utilizando blog. 

 

Os blogs são sites pessoais onde a pessoa pode escrever seu conteúdo 

livremente para expressar de opiniões de forma livre e com a vantagem de ser 

fácil de atualizar.  Os blogs são utilizados para divulgar produtos, serviços entre 

outros, e atualmente é utilizado por qualquer pessoa, profissionais e empresas 

devido sua facilidade e forma direta, rápido e fácil de publicar conteúdo.  

Exemplos de sites que fornecem serviço para elaboração e manutenção 

de blog são por exemplo o Blogger, Wordpress entre outros. 
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2.5.1 Gerenciamento de blog com o Blogger. 

 

De acordo com Blogger (2012), o Blogger é um serviço de criação e 

gerenciamento de blogs na Internet com o domínio da seguinte forma: 

http://nomequeescolher.blogspot.com. Hoje o Blogger é do Google, mas ele foi 

criado pela empresa chamada Pyra Labs em 1999. Então em 2002 o Google 

efetuou a compra e até os dias de hoje o Blogger é mantido pelo Google e para 

acessar a pagina inicial do Blogger basta acessar http://www.blogger.com. 

Com o Blogger é possível criar um blog, e realizar publicações de 

conteúdos que tiver interesse de forma rápida e fácil. Também é possível instalar 

plug-ins que são ferramentas para ajudar no blog, assim como existe ferramentas 

prontas, como por exemplo o gerenciamento de visitas, que são os contadores de 

visitas para auxiliar, e permite que veja de onde estão os visitantes que acessam 

o blog, qual tecnologia do computador, qual navegador o visitante utiliza, com 

qual resolução, entre outras informações. (Blogger, 2012). 

 

2.5.2 Gerenciamento de blog com Wordpress 

 

De acordo com Wordpress (2012), o Wordpress é um site que permite 

criar e gerenciar blog, assim como o Blogger, e possui recursos muito parecidos. 

O Wordpress foi criado em 2003, com o objetivo de ser um sistema elegante de 

publicações, e foi escrito com linguagem especifica para web. Que é o PHP. Hoje 

é em dia, é um dos maiores sites para criação e gerenciamento de blogs. O 

Wordpress é um projeto de código fonte aberto e por isso tem a comunidade que 

ajuda no desenvolvimento do projeto e atualmente contam com centenas de 

pessoas trabalhando no projeto pelo mundo. 

O Wordpress surgiu com a idéia de ser um gerenciador de blog, e como o 

projeto foi crescendo, hoje existem possibilidades de baixar arquivos pelo site e 
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realizar o gerenciamento de conteúdo para sites. Hoje em dia há a possibilidade 

de utilizar o Wordpress como um sistema de gerenciamento de conteúdo para 

sites, ou utilizar o blog. (Wordpress, 2012) 

 

2.6 Melhorarias de posicionamento de sites utilizando o conceito 
de Search Engine Optimization (SEO) 

 

De acordo com Limeira (2007), existem os mecanismos de buscas, que 

contam com robôs que  tem o trabalho de navegar nas paginas de sites pela 

Internet procurando palavras chaves e assim poder coletar informações dos sites 

para quando alguém realizar alguma pesquisa esse site possa ser exibido nos 

resultados da pesquisa. E essa é umas das formas que os sites de buscam fazem 

suas pesquisas na Internet. Então sendo que os robôs irão buscar essas 

informações em diversos sites, existem alguns procedimentos que podem ser 

feitos para melhorar o posicionamento do site nos sites de buscas. Uma das 

formas é utilizando o conceito de Search Engine Optimization (SEO). 

De acordo com Fabio Ricotta (2007), o SEO é uma sigla que vem de 

Search Engine Optimization, ou seja, Otimização dos Motores de Busca. E se 

tratam de procedimentos de melhoria para ser feito nos sites que fazem com que 

o site fique melhor posicionado em sites de buscas como o Google, Yahoo, Bing, 

entre outros. 

Quando um site costuma ter um número maior de visitas, normalmente os 

sites de buscas colocam essa busca como preferencial, como o Google por 

exemplo, ao fazer a pesquisa, ele mostra pesquisa relacionadas com o que está 

digitando, como na imagem da Figura 7: 
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Figura 7 - Página do site de busca Google exibindo dados no momento em que se digita as 
palavras 
Fonte: www.google.com.br 
 
 

 

Uma das vantagens é que é possível que um número muito maior de 

pessoas passem a visitar seu site, e outra coisa é que são procedimentos 

gratuitos, ou seja, você não paga diretamente para que seu site fique bem 

posicionado nos sites de busca. 

Para Ricotta (2007), o surgimento do termo SEO surgiu pela empresa 

Multimedia Marketing Group (MMG) onde o objetivo era de aparecer em melhor 

posicionamento nos sites de buscas do que outros sites concorrentes. 

Na Figura 8 podemos ver o site do Google com o termo pesquisado: 

Vestibular, e em seguida os resultados.  
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Figura 8 - Imagem de exemplo do site Google com pesquisa e resultados patrocinados e 
normais. 
Fonte: www.google.com.br 
 

 

Nas marcações de cima e da parte lateral direita onde estão marcados 

em vermelho, são os links patrocinados, ou seja, onde a pessoa pagou para 

aparecer nesses locais, e os locais marcados em azuis, são os lugares que não 

precisou pagar para estar nos resultados de busca. Como no caso o Vestibular 

Fatec por exemplo. 

Nessa pesquisa com o termo: Vestibular, trouxe aproximadamente 

26.900.000 resultados e para aparecer nas primeiras paginas sem precisar pagar, 

muitas vezes se faz importante utilizar o SEO para aparecer com maior eficácia. 
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De acordo com Ricotta (2007) para trabalhar com SEO é necessários 

trabalhar com esses procedimentos e técnicas, e eles são divididos em on-pages 

e off-pages, onde on-pages são tratados como na pagina, ou seja, procedimentos 

realizados na pagina do site, e off-pages são procedimentos realizados fora da 

página. Para alguns procedimentos de on-pages são: Meta-tags, títulos das 

paginas, domínio do site, endereço de caminho dos arquivos, e principalmente 

conteúdo. O conteúdo bem feito pode ser importante tanto para o SEO, quanto 

para os visitantes do site. 

Para off-pages, também existem procedimentos, como links externos, ou 

seja, link de outros sites que direcionam para o seu site. Qualidade desses links, 

tempo de domínio do site, entre outros. (Ricotta, 2007) 

Na Figura 9 é apresentado um exemplo de estratégias que fez com que 

um site aparecesse na primeira página do site de buscas Google, com uma 

pesquisa feita com o termo: “como criar um site com nome próprio” e teve 

aproximadamente 16.600.000 resultados. 
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Figura 9 - Exemplo de uma busca realizada no site de pesquisas Google. 
Fonte: www.google.com.br 
 
 

Foi feito as estratégias e procedimento de SEO no blog 

supremetechnology, e como mostrado na Figura 9, teve um bom resultado pois 

apareceu na primeira página do site de busca mesmo tendo muitos outros 

resultados, e nesse caso como foi utilizado o SEO, não foi necessário a 

contratação de links patrocinados para aparecer na primeira, ou seja, teve o 

resultado esperado para o site, e sem custo direto para isso. 
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2.7 Marketing viral 

 

De acordo com Vieira (2007), Marketing Viral é um conceito novo de 

divulgação e que está ligado diretamente a comunicação e a tecnologia. Servindo 

para divulgação de produtos, serviços, pessoal etc. Nesse tipo de divulgação é 

necessário que quem esteja fazendo o marketing viral seja muito criativo, para 

que as pessoas tenham interesse em passá-lo para frente. Se não for muito 

criativo os efeitos podem não ser tão esperado assim, pois é necessário a 

criatividade para que as pessoas possam passar para outras pessoas. 

O marketing viral funciona de forma criativa, pois a idéia é criar uma peça 

de ação de marketing, e não deixar que fique claro que é uma campanha de 

marketing, e sim algo criativo que ira fazer com que as pessoas se atraiam pela 

peça de marketing pelo entretenimento e pela criatividade. (Vieira, 2007). 

O objetivo é fazer essa campanha em forma de vídeo, e-mail, texto, 

combinação de mais de um deles e que esse material seja muito criativo e 

divertido para que as pessoas vejam e gostem. E assim possam divulgar para 

amigos, conhecidos, colegas, entre outros e isso de forma que as pessoas 

divulguem pela diversão e pela criatividade do material e não apenas para fazer a 

propaganda. Esse é o objetivo principal. Fazer com que uma marca ou empresa 

seja divulgada pela criatividade, para que as pessoas não divulguem só pela 

empresa e/ou marca de um determinado produto, mas sim pela criatividade do 

material. E esse material precisa ser eficiente para o crescimento do produto e/ou 

marca. (Vieira, 2007) 

De acordo com Vieira (2007), é comum que as empresas tentem mais de 

uma vez o marketing viral, mas nem sempre conseguem. Isso porque nem 

sempre o público irá gostar tanto do material. Mas a tentativa normalmente é 

viável porque quando atinge o publico alvo fica muito divulgado e esse 

compartilhamento é feito de forma gratuita. Pois as pessoas que compartilham 

porque gostaram. 
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2.8 A utilização do youtube para o Marketing viral 

 

De acordo com Yotube (2012), o Youtube é um site que permite que 

bilhões de pessoas possam se conectar, e publicar e visualizar vídeos e 

informações que outros usuários postaram no youtube.  O youtube foi criado em 

2005, e atualmente conta com diversas funcionalidades novas, além de publicar e 

assistir vídeos, o youtube mostra para os usuários vídeos relacionados aos vídeos 

que ele mesmo visualizou e assim pode chegar mais perto do gosto do visitante. 

Lembrando que os usuários não tem custo algum para assistir ou publicar vídeos. 

E vídeos publicados podem ser visualizados por milhões e milhões de pessoas. 

O youtube conta com um recurso de publicação do vídeo em um site, com 

um endereço especifico. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar um link do vídeo 

do youtube, e acrescentar na pagina do site. Para quem está desenvolvendo o 

site isso pode agilizar, tanto porque o vídeos do youtube estão em formato flash, 

que pode carregar rapidamente no site, e também porque não é necessário 

hospedar o vídeo em algum lugar, pois o vídeo já está hospedado no youtube. 

Dessa forma o vídeo fica visível na pagina do site, mesmo estando hospedado no 

site do youtube. (Youtube, 2012) 

De acordo com Vieira (2007), desde que o youtube foi criado tornou-se 

muito mais fácil a utilização do marketing viral, pois ate então o mais normal era 

fazer o marketing viral por email, porem muitos provedores de email filtram os 

emails de marketing como Spam ou lixo eletrônico e isso faz com que muitas 

pessoas não vejam e muitas nem sabem que receberam. 

Com o youtube o vídeo fica em formato de flash, o que é possível fazer 

que o vídeo seja carregado rapidamente nas páginas da Internet. Alem de que as 

pessoas enviam para outras pessoas e essas pessoas recebem e visualizam o 

vídeo diretamente no youtube, sem medo de que seu computador seja infectado 

por exemplo. Vieira (2007). 
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2.9 Conceito de Microblog com Twitter 

 

De acordo com o Twitter (2012), o Twitter é um local onde as pessoas 

podem encontrar tudo de mais interessante que está sendo dito pelas pessoas, 

onde é possível escolher um determinado assunto e seguir as conversas. 

No Twitter as pessoas dizem o que quiserem em 140 caracteres, e essas 

mensagens são chamadas de tweet’s, e é possível enviar mensagens com 

endereço de imagens, vídeos, conversas entre muitas outras coisas, e as 

pessoas que fazem parte da rede social pode participar das conversas e interagir 

com os usuários. 

Para publicar algo é rápido, e direto, e é uma forma de divulgar 

informações para as pessoas rapidamente. Pois vamos supor que um 

determinado usuário do twitter tenha cerca de dez amigos. Esse usuário diz 

alguma coisa no twitter e essa informação é passada para as dez pessoas de 

uma vez. O que pode ser interessante para divulgar algo. Ainda mais de tiver um 

número maior de pessoas seguindo. As pessoas que seguem um perfil no twitter 

são chamadas de seguidores, e esses seguidores são as pessoas que recebem 

as informações da pessoa que estão seguindo. Então se um usuário do twitter 

tem 50 mil seguidores e diz alguma informação, essa informação será enviada 

para todos os 50 mil seguidores de uma vez. (Twitter, 2012) 

 

2.10 Conceito da rede social facebook. 

 

De acordo com Facebook (2012), o Facebook foi fundado em 2004, e 

com o objetivo de tornar o mundo mais aberto e conectado. Para assim poder 

entrar em conectado com Familiares e Amigos e poder compartilhar e receber 

informações. O facebook é um site com uma rede social onde as pessoas podem 

interagir com outras pessoas, informar onde trabalha, estuda, o que gosta, quais 

assuntos as pessoas gostam que é tratado como 'curtir'. 
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O facebook conta com alguns serviços, como por exemplo o Feed de 

Noticias, que mostra as atualizações das pessoas. Ou seja, quando uma pessoa 

faz alguma publicação no facebook, diz alguma coisa, essa informação pode ser 

passada a todos os amigos. Então se uma pessoa tem mil amigos, essa 

informação será enviada para todas. O que pode ser uma boa estratégia de 

marketing. Levando em consideração de que a rede social não tem custo algum, 

o que atende um dos objetivos desse trabalho acadêmico, que é de levar 

informações de publicidade com qualidade e baixo custo, e ate o momento essa 

divulgação em redes sociais não há custo algum para o fornecedor de 

informações. (Facebook, 2012). 

De acordo com Facebook (2012), a empresa emprega mais de 3500 

funcionários, e no final do mês de março havia 901 milhões de usuários ativos 

mensais. E 488 milhões de usuários ativos mensais que usaram o facebook 

móvel em março de 2012. E no final de março de 2012, o facebook conta com 

mais de 125 bilhões de conexões entre amigos. Além de estar disponível em mais 

de 70 idiomas. Então com esses dados em mãos é possível perceber que o 

facebook é uma rede social muito grande e com potencial para divulgação de 

informação entre outros usuários da rede social, e com isso que surge a 

possibilidade de fazer divulgação publicitária direcionada a todos que tiver 

interesse na rede. 

Tendo um site criado, facilita a integração com a rede social, pois existem 

plug-ins criados pelo facebook onde permite inserir no site atalhos para os 

usuários da rede social 'Curtir' o site, e então, os integrantes do circulo de 

amizade dessa pessoa ira ver que a pessoa gostou do assunto do site e então 

terá a possibilidade de entrar no site para conferir o assunto, e poderá curtir o 

assunto também, o que fará com que divulgue o site aos seu circulo de amigos 

consequentemente e assim vai realizando essa divulgação sucessivamente e o 

site fica cada vez mais divulgado e de forma gratuita. 

O facebook também disponibiliza outros plug-ins, como atalhos para o 

perfil, ou para uma pagina criada no site, coletar dados de cadastro do usuário 

para que ele entre com informações dele como: Nome, e-mail, etc. Conectando 

no site através do facebook para que não precise entrar com as informações 
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novamente. O que ganha tempo, e muitos usuários que desistem de se cadastrar 

nos sites, passam a se conectar pelo facebook. (Facebook, 2012) 
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3 Conceitos importantes de marketing na web 
 

Para Limeira (2007), a palavra Marketing é uma palavra do inglês que 

vem de market e tem o significado mercado. Então quando uma pessoa ou uma 

empresa faz marketing é porque está com foco no mercado, em atender as 

pessoas. Para poder levar o nome de uma empresa, produtos e serviços para o 

mercado, é necessário fazer ações para o mercado, e essas ações são feitas com 

Marketing. 

 

3.1 Fatores que influenciam para uma boa publicidade na 
Internet. 

 

De acordo com Limeira (2007), o marketing é a forma de levar 

informações, produtos e serviços para os consumidores. Na Internet o custo de 

desenvolvimento de um site e de um anuncio pode ser alto. De acordo com 

WebÁgil (2012), o desenvolvimento de um site com o conteúdo de 

aproximadamente cinco páginas de um editor de texto como o Microsoft Word, e 

aproximadamente dez imagens, custa R$ 450,00. E existe a possibilidade de 

anunciar sites, produtos, serviços, e muito mais em sites grandes, porém o custo 

pode ser alto. De acordo com Terra (2012), o anuncio no site do Terra, um banner 

com dimensões de 200x446, para um dia de semana, custa R$ 552.000,00 e a 

mensalidade de um botão chamado botão Premium 1 com dimensões de 195x40 

custa R$ 1.242.000,00. (Terra, 2012). 

Para fazer uma boa publicidade na Internet é necessário definir o perfil do 

público que se deseja atingir, e fazer o site para atenda suas necessidades. E 

sempre com as informações do que se deseja apresentar, seja colocado de forma 

clara.  

Pensando em fazer marketing, podemos pensar em construir as 

estratégias de marketing, ou seja, fazer a estratégia para atender melhor o 

mercado. 
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Para Limeira (2007), a web se tornou um novo canal e uma nova mídia de 

marketing na Internet para atender os clientes. Isso porque a Internet permite a 

comunicação de forma rápida e direta. 

Tendo então a idéia de levar os produtos e serviços para os clientes deve 

ser definido a estratégia de marketing, ou seja, qual será o público alvo dessa 

ação de marketing. 

Então supondo que a estratégia seja o site, então é necessário fazer o 

site de forma clara que mostre exatamente quem é a empresa, que tipos de 

serviços e produtos que possui e forma de contato. Essas informações devem ser 

de fácil acesso para os clientes e visitantes. 

 

3.2 Como fazer marketing para atender o consumidor de forma 

direcionada 

 

Para atender o cliente de forma adequada e com qualidade é interessante 

conhecer o perfil dos visitantes do site, para Limeira (2007), para conhecer os 

visitantes, os profissionais podem coletar os dados através de pesquisa com 

dados primários, ou seja, com uma pesquisa realizada pela própria empresa ou 

pessoa para buscar informações especificas que precisa. Ou então solicitar uma 

pesquisa com dados secundários, com outras organizações que realizam essas 

pesquisas. Sendo que o importante é saber qual o perfil das pessoas que visitam 

o site. 

Uma das maneiras de conhecer os clientes de forma direta é através do 

cadastro do cliente, ou seja, o cliente que se cadastra em um site, entra com suas 

informações e interesses, e então é possível conhecer a idade dos visitantes, 

seus maiores interesses, quando costumam visitar o site, quais são os produtos 

que costumam comprar entre outros. Quando uma pessoa se cadastra em um 

site, e começa a visualizar os produtos, é possível identificar quais os produtos 

que esse cliente está vendo com maior freqüência, e então esse produto entra em 
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promoção, então é possível enviar esse produto para o cliente que estava 

visitando essa pagina do produto pois o cliente pode ter interesse. 

É possível diferenciar os do site como grupos, e enviar propostas 

especiais para esse grupo, supondo que existe um site de eletrônicos, e existe 

muitas pessoas que sempre estão pesquisando celulares, e outras pessoas estão 

sempre pesquisando por outros aparelhos como eletrodomésticos, logo é possível 

criar dois grupos, um como interessados em celulares, e outro grupo de 

interessados em eletrodomésticos, e assim quando surgir novos modelos e/ou 

novas promoções, é possível enviar esses conteúdos diretamente para o grupo 

especifico.  Sendo novos modelos de celulares e promoções para o grupo de 

interessados em celulares, e lançamento da parte de eletrodomésticos e 

promoções de eletrodomésticos, para o grupo de interessados em 

eletrodomésticos. 

Existe a forma de conhecer o cliente e seus interesses, e assim poder 

fazer o marketing direcionado para ele, de forma especifica para esse cliente. Ou 

seja, esse cliente faz parte do grupo de interessados em celulares, mas esse 

cliente especifico gosta mais de uma determinada marca de celulares, ou de um 

modelo especifico. Então já que conhece esse cliente, o ideal é mostrar para ele 

que a empresa o conhece e então oferecer algo que esse cliente tenha interesse. 

Supondo que o site tenha os clientes cadastrados e o cliente visita a página de 

um celular por exemplo, esse site pode ir guardando essas informações de visitas 

na pagina desse celular, o cliente pode realizar a compra, e depois desistir de 

comprar, e o site coleta essas informações, ou seja, o site pode entender que o 

cliente gostou de um determinado modelo de celular, mas por algum motivo não 

finalizou a compra. Se por um acaso esse modelo de celular entra em promoção 

pelo fabricante, o site pode mandar essa promoção diretamente para esse cliente 

por e-mail, já que possui o cliente cadastrado no banco de dados. Ou então até 

realizar uma ação de marketing e realizar uma promoção especifica para esse 

cliente. O cliente irá ver que o site o conhece e ofereceu exatamente um produto 

que ele tem interesse. Entender o que o cliente precisa pode deixá-lo muito 

satisfeito, e pode ter a possibilidade dele aproveitar essa promoção e adquirir o 

produto. 
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4 Analisar os resultados 
 

Existem formas para avaliar os resultados do site, e de acordo com 

Google Analytics (2012), o Google Analytics é uma ferramenta para análise web 

que permite de uma forma ótima a visualização do trafego de visitas e da 

eficiência do marketing no site, contando com recursos avançados, fáceis de usar 

e com flexibilidades, permitindo então a visualização e análise dos dados de 

visitas de forma pratica. 

 

4.1 Analisar o surgimento das visitas e procedimentos para 
aprimoramento da pagina de acordo com as origens das visitas. 

 

Com o Google analytics então é possível que o dono do site saiba o 

número de visitas que esta recebendo em um site no total, ou em períodos 

específicos. E não apenas em quantidade, pois a ferramenta permite visualizar 

dados qualitativos como a origem dos visitantes. É possível saber de onde os 

visitantes são, que horas eles acessaram o sistema, que tipo de navegador estão 

utilizando, qual o sistema operacional, resolução do monitor, de qual site 

encontraram link para o site atual, ou se entrou diretamente no site, entre muitas 

outros recursos. (GOOGLE ANALYTICS, 2012) 

Essa ferramenta foi útil nos estudos desse presente trabalho acadêmico 

pelo numero de recursos que é possível utilizar, e pelo fato de ser uma ferramenta 

gratuita, ou seja, é possível implantar a ferramenta no site sem custo algum. 

Por se tratar de uma ferramenta que se faz possível coletar diversos tipos 

de informações sobre o visitante do site, então essas informações podem ser 

utilizadas para ajudar que o desenvolvedor trabalhe com recurso que possam 

ajudar o site ficar melhor para os perfis de seus visitantes. Como por exemplo, se 

existe um determinado site com conteúdo de imóveis muito bom. E o 

desenvolvedor do site nota nas estatísticas do Google analytics que tem um 

numero muito grande de visitantes que tem uma resolução muito alta do monitor, 
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então o desenvolvedor do site pode desenvolver uma ferramenta no site que 

identifica a resolução do monitor e adéqua o site para essa resolução. (GOOGLE 

ANALYTICS, 2012) 

De acordo com o Google Analytics (2012), para acessar o Google 

Analytics é necessário acessar o site: http://www.google.com/analytics/ se tiver 

uma conta do Google basta entrar com a conta, se não tiver, pode criar uma conta 

que será habilitado os serviços do Google Analytics, e então é possível ver as 

estatísticas do site em um determinado período, como na Figura 10 é mostrado a 

quantidade no período de 07/05/2012 à 06/06/2012: 

 

 
Figura 10 - Estatísticas do Google Analytics 
Fonte: www.google.com/analytics 
 

 

Da mesma forma que é possível visualizar todas as estatísticas referente a um 

determinado período, é possível visualizar outras informações especificas e desde 

que o site foi criado como na Figura 11: 
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Figura 11 - Exemplo de resultados de visitas de um site no Google analytics 
Fonte: www.google.com/analytics 
 
 

Podemos notar que existe o número de visitas que o site teve, assim 

como a quantidade de novos visitantes, a duração médias da visitas, o que faz 

poder saber quanto tempo cada pessoas permanece no site, então é possível 

saber que se a quantidade de tempo médios dos visitantes for baixo, é necessário 

ir direto ao ponto e se o tempo médio das visitas for alto, pode ser que o conteúdo 

seja mais detalhado e mais rico de detalhes. Há também informações técnicas e 

especificas dos visitantes, como podemos notar que o Google Analytics nos 

mostra a linguagem que os visitantes utilizam. No caso do exemplo mostrado na 

imagem da Figura 11, pt-br ou seja, português do Brasil é o mais utilizado com 

2102 visitantes, seguido de en-us que é Inglês Americano dos Estados Unidos da 

América, com 122 visitantes. (GOOGLE ANALYTICS, 2012) 

Também é possível identificar a cidade dos visitantes como na Figura 12: 

 



37 

 
Figura 12 - Exibindo a cidade dos visitantes do site no Google analytics. 
Fonte: www.google.com/analytics 
 

Nesse caso podemos perceber que o número maior de visitantes é da cidade de 

São Paulo, então se for uma empresa com produtos, poderia lançar ações de 

marketing direcionado para essas cidades especificas. Assim como também é 

possível visualizar o número de visitantes com tecnologias especificas, como por 

exemplo qual o sistema operacional está utilizando, como na Figura 13: 

 
Figura 13 - Exibindo o número de visitante do site por sistema operacional no Google 
analytics. 
Fonte: www.google.com/analytics 
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Nesse caso é possível perceber que o maior número de visitantes utilizam o 

Sistema Operacional Windows com 2.169 visitantes, e em seguida o Linux com 

72 visitas, e p Macintosh com 44, ou seja, com essas informações é possível 

notar como o site está sendo visualizado nesses sistemas operacionais, pois o 

número de visitantes é maior, então é possível notar como os visitantes 

visualizam o site e se está abrindo de forma correta, com rapidez, etc. (GOOGLE 

ANALYTICS, 2012) 

Essas informações que o Google Analytics oferece podem ajudar no 

desenvolvimento web, pois permite conhecer os visitantes do site, e então 

desenvolver algo especifico para o público, além de saber de onde eles estão 

visitando, entre outras informações. Então pode ser útil para os criadores do site 

pois não precisaram fazer uma pesquisa, ou cadastrar usuários, ou fazer essas 

perguntas a cada um deles, pois deve se levar em consideração que nem todos 

os visitantes de um determinado site irá se cadastrar, com isso ganha-se tempo, e 

tem a vantagem de ser uma ferramenta gratuita. (GOOGLE ANALYTICS, 2012) 
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5 Implantações praticas 
 

Esse trabalho acadêmico conta com uma parte especifica para mostrar 

como uma empresa consegue colocar em pratica os processos de 

desenvolvimento de um site. Será utilizado uma empresa fictícia chamada 

Grandes Presentes LTDA. Essa empresa atua no ramo de presentes especiais, 

com entrega à domicilio, e diversos tipos de presentes, inclusive presentes 

artesanais, flores, cestas de café da manhã, etc. 

 

5.1 A empresa Grandes Presentes LTDA 

 

A Grandes presentes LTDA, é inovadora e conta com a idéia de 

preservação do meio ambiente, e então apóia a idéia de preservação assim como 

divulgação de eventos ambientais, e patrocínios de idéias e projetos. 

A empresa Grandes Presentes, precisou então criar um site para 

divulgação da empresa, com informações básicas sobre a empresa, em que ramo 

atua, informações sobre os produtos e/ou serviços que possui, informações para 

contatos, e locais que pudessem ser divulgados informações de eventos 

ambientais, ecológicos, entre outros. 

Essa parte do trabalho tem como objetivo mostrar como esse 

desenvolvimento pode ser feito utilizando JavaServer Pages e trabalhando com 

conceitos importantes de SEO e conceitos importantes como foi citado no 

trabalho. 

A Grande Presentes LTDA, conta com uma linha especial de produtos, 

sendo ursos de pelúcias. Com os mais variados modelos e tamanhos, para assim 

poder atender todos os públicos, desde crianças, casais, colecionadores, 

decorações infantis etc. Buquê de flores com as mais diversas flores, e para 

diversos tipos de presentes, como buquê simples, buquês personalizados para 

casais e buquê para noivas. 
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A Grandes Presentes também conta com uma linha de cesta de café da 

manha especiais, e também personalizadas como cestas de café da manha com 

ursos de pelúcias e flores por exemplo, a idéia é de manter tudo personalizado de 

acordo com a idéia do cliente. 

A Grandes Presentes também presta diversos tipos de serviços, como por 

exemplo, decorações de Igreja para casamento, decorações de festas, 

decorações de quartos infantis, decorações de jardins, criação de jardins nas 

residências, desde preparação de solos, com flores e decorações selecionadas 

pelo clientes, e com toda manutenção e cuidados da Grandes Presentes. 

 

5.2 Necessidade da empresa Grandes Presentes 

 

A Grandes Presentes pronta com sua linha de produtos e serviços, 

precisa então divulgar seus produtos e serviços de forma ampla, globalizada, para 

que possa atender os clientes próximos, e os clientes de longe. Também aqueles 

que irão comprar algo e pedir para que entreguem em um determinado local. 

O previsto é que os clientes quando procuram os presentes, não fiquem 

indo em todas lojas, uma a uma procurando o melhor presente, o melhor produto, 

serviço e preço. A idéia é que os clientes pesquisem nos sites de buscas da 

Internet por termos como: Presentes, Presentes Especiais, Presentes para 

Noivos, Grandes Presentes, Buquê para Noivas, etc. E com essa busca os 

clientes visitem os sites, e vejam os produtos, serviços, preços, negociação, e 

assim entrarem a contato com a empresa para que pudessem fechar negocio. 

Para a empresa, a idéia pode ser interessante. E então os procedimentos 

do presente estudo mostra como realizar esses procedimentos de forma pratica, 

com custo baixo. 

Para desenvolver o site, nesse trabalho foi utilizado linguagem Java com 

paginas JSP, porque é gratuita para desenvolver, tem boa qualidade e porque 

com Java é possível compilar o código fonte o que faz que se houver alguma 

rotina especifica que alguém não possa ver, basta gerar a Servlet, que será 
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compilada como um arquivo de extensão .class, e o servidor executa o arquivo 

.class, porem se alguém abrir o arquivo .class ele estará encriptografado. 

Uma das vantagens de utilizar o JSP é que é possível utilizar todo o 

código HTML, e se for necessário em algum momento pode utilizar códigos Java 

dentro da pagina. Isso ajuda porque se o site fosse feito inteiramente em HTML, 

ele seria estático, e não teria recursos como ler uma variável, fazer uma 

operação, pegar algum recurso de bibliotecas, etc. E com o JSP é possível 

trabalhar de forma dinâmica, pegar valores de variáveis, realizar operações, 

conexões com banco de dados, entre muitas outras características. 

Alem de desenvolver o site, é necessário que o site consiga ser visto, ou 

seja criar estratégias SEO para que o site apareça nos sites de buscas, como 

Google, Yahoo, Bing entre outros. Assim o site ira aparecer melhor posicionado 

nos sites de buscas sem a necessidade de contratar o serviço e pagar para 

aparecer nos primeiros resultados. 

Com o site criado e utilizando as estratégias de SEO agora é necessário 

pensar nas estratégias de marketing na Internet, ou seja o que será feito para 

melhorar o conteúdo, para satisfazer o cliente. E apos isso, quando o site estiver 

funcionando, com estratégias de SEO e trabalhando com estratégias de 

marketing, será utilizado recursos para visualizar o numero de visitas que esta 

sendo recebida no site, de onde são essas visitas, que tipo de sistema 

operacional utilizam, entre outras informações. Isso é útil, porque em uma 

suposição que no site da Grandes Presentes, assim como poderia ser com o site 

de qualquer outra empresa, esteja recebendo muitas visitas de um determinado 

local. Então existe a possibilidade de criar ofertas especiais e frete grátis para 

esse local por exemplo. Para estimular as pessoas a comprarem, ou comprarem 

mais. 
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5.3 Criação do site 

 

O inicio do desenvolvimento do site nesse trabalho acadêmico foi feito 

pelo layout do site. Para o layout pode ser adquirido um layout gratuitamente 

através do site www.mitchinson.net/templates.php que pode ser utilizado 

gratuitamente através da licença Creative Commons Attribution 3.0. 

A estrutura do site para essa empresa nesse presente trabalho 

acadêmico ficou em seis páginas, que são: Pagina Inicial, com informações 

básicas do site, breve definição da empresa, isso para mostrar logo de inicio que 

a empresa Grandes Presentes se importa com a visita, e também informa algo 

que o visitante poderá encontrar no site. O site também contém uma página sobre 

a empresa, que é uma página que mostra informações mais específicas da 

empresa, o que a empresa faz, qual o ramo, sua Missão, Visão e Valores, e o que 

a empresa oferece, quais o serviços e produtos, isso é onde o visitante irá visitar 

e identificar que a Grandes Presentes é uma empresa de presentes e decorações 

com foco na preservação ambiental, e que fornece diversos tipos de presentes 

como ursos de pelúcia, presentes infantis, buque de flores, e diversos tipos de 

serviços como decorações de festas infantis, decorações de casamentos etc. O 

site desenvolvido foi incluído uma página de produtos, que detalha os tipos de 

produtos que a empresa oferece, e suas especificações, como ilustrações, fotos, 

textos, entre outros, essa página pode conter ilustrações como fotos de alguns 

tipos de produtos que a empresa fornece, como alguns tipos de ursos de pelúcia, 

fotos de buque de flores, buque de flores de casamento, cestas de café da 

manhã, etc. O site contém uma página com os serviços, que mostra os tipos de 

serviços que a empresa presta, nesse caso o site contém definições dos serviços 

e com fotos de decorações de festas infantis, e de decorações para casamento. 

Como a Grandes Presentes é uma empresa com foco na preservação ambiental, 

com essa visão na ecologia foi desenvolvido uma página de noticias, que contém 

noticias referente ao meio ambiente, para poder atrair também visitantes que 
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tenham o objetivo de seguir com foco na preservação do meio ambiente. Essa 

página também contém notícias variadas. O também deve conter uma página de 

contato para que os clientes e visitantes possam ver de forma clara, acessar e ter 

uma ou mais forma de comunicação com a Grandes Presentes, para que possa 

disponibilizar as informações para contato. 

 

5.3.1 Criação do modelo do site 

 

Para desenvolver as páginas foi criado o site pela parte de cima que será 

chamada como cima.jsp, parte de conteúdo que cada uma teve um nome próprio 

como por exemplo: index.jsp, empresa.jsp, produtos.jsp, e a parte de baixo que foi 

chamada de rodape.jsp. Então as páginas de conteúdo especifico como index.jsp, 

empresa.jsp, servicos.jsp, chamam a parte de cima que é a página cima.jsp, para 

assim ganhar agilidade no momento de desenvolvimento pois na parte de cima 

ficará o menu, e essa parte de cima será  a mesma para todas as páginas. O 

mesmo ocorre para a parte de baixo, pois todas as páginas de conteúdo como 

index.jsp, empresa.jsp, servicos.jsp, chamam a parte de baixo que se chama 

rodape.jsp, isso porque a parte de baixo contém o rodapé, que é o mesmo para 

todas as páginas. Então se precisar alterar alguma coisa no menu por exemplo, e 

se o menu fosse desenvolvido em todas as paginas e algo precisasse ser corrido 

no menu, como um nome por exemplo, então esse nome do menu deverá ser 

corrigido em todas as paginas que também chamam o menu. 

Na Figura 14 fica ilustrado como fica a parte de cima do site que é 

chamado de cima.jsp.  
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Figura 14 - Modelo de exemplo com a parte de cima do site. 
Fonte: Modelo de exemplo desenvolvido pelo autor. 
 
 
 
 

E a parte de baixo contém as partes de baixo do site, que fica com 

informações adicionais, como ilustrado na Figura 15: 

 



45 

 
Figura 15 - Modelo de exemplo com as informações adicionais na parte de baixo do site. 
Fonte: Modelo de exemplo desenvolvido pelo autor. 
 
 
 
 
 

Então contamos com partes que são para todos os sites, que é a parte de 

cima, a parte lateral e a parte de baixo, essas partes serão inseridas em todas as 

páginas do site. Na figura 16 mostra as partes juntas.  
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Figura 16 - Modelo de exemplo do site, com os modelos e partes que serão exibidas na 
maioria das páginas do site. 
Fonte: Modelo de exemplo desenvolvido pelo autor. 
 
 

 

Nessa imagem da Figura 16 temos um exemplo do site com modelos e 

suas partes que serão exibidas em todas as páginas, como na página inicial, na 

pagina da empresa, na página dos produtos, dos serviços, das noticias, e do 

contato. Como no exemplo completo do site na Figura 17: 
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Figura 17 - Exemplo de modelo com todas as partes completas do site. 
Fonte: Modelo de exemplo desenvolvido pelo autor. 
 
 
 

Como mostrado na Figura 17, a página de cima contem o título do site, o 

menu com os links para outras páginas, a coluna da direita com os links externos, 

como por exemplo o link para o ministério do meio ambiente, link para o portal do 

meio ambiente, e informações diversas como informações de novas coleções.  
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5.3.2 Desenvolvimento das páginas do site 

 

Esse presente trabalho acadêmico pretende mostrar como desenvolver as 

páginas de acordo com os modelos de exemplo do site. Então a página JSP 

chamada cima.jsp fica como na Figura 18: 
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Figura 18 - Código fonte da página do site cima.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor 
 

Esse código fonte é padrão, ou seja, irá aparecer em todas as páginas, e 

a Figura 19 mostra como fica o resultado no navegador: 
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Figura 19 - Página do site cima.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 
 

 

Essa pagina chamada cima.jsp contém as informações que terão em 

todas as outras páginas, então as outras páginas irão chamar a página cima.jsp e 

então o conteúdo da página passa a ter automaticamente o conteúdo da página 

cima.jsp. Por exemplo: a página de produtos chamada produtos.jsp, precisa ter 

todas essas informações da página cima.jsp, então basta inserir na página 

produtos.jsp uma chamada de importação da página cima.jsp, da seguinte forma: 

<c:import url="/cima.jsp"/> e então a página de produtos, terá todo o menu e a 

parte que contém na página cima.jsp. Assim como no caso todas as outras 

páginas irão chamar a parte cima.jsp, e então se precisarmos alterar alguma 

coisa no menu por exemplo, basta abrir a página cima.jsp e fazer as alterações no 

menu e salvar. Então todas as páginas que chamam a parte de cima, passaram a 

ter o menu atualizado. Se fosse desenvolvido o menu em cada página, e se 

precisasse alterar algo no menu, teria que alterar em todas as páginas. Nesse 

caso agiliza pois precisamos alterar apenas na página cima.jsp e todas as outras 

chamam ela já atualizada. 
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Outra página que é padrão para todo o site é a página com as 

informações adicionais que são exibidas no rodapé do site, essa página é 

chamada de rodape.jsp, e podemos notar como ela foi desenvolvida na Figura 20: 

 

 
Figura 20 - Código fonte da página do site com informações adicionais para a parte de 
baixo do site, chamada rodape.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
 
 
 

Esse código fonte é responsável por gerar a parte de baixo de baixo do 

site, que combinado com o layout fica como mostrado na Figura 21: 
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Figura 21 - Página do site rodape.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 
 

Essa parte de baixo do site contém as informações adicionais, como links 

para o Início do site, link para a página de contato, ano de desenvolvimento, site 

do desenvolvedor do layout, licença de uso e etc. No caso da empresa Grandes 

Presentes, essas informações são as necessárias para serem exibidas no rodapé 

do site, porém, se por acaso precise ocorrer alguma alteração, inclusão e retirar 

algo que está no conteúdo, pode ser feito a edição, e a vantagem é a agilidade, 

pelo fato de que o site pode ter diversas páginas de conteúdo, e todas as páginas 

de conteúdo precisam do rodapé, e mesmo que seja criado uma nova página de 

conteúdo, basta essa nova página chamar o mesmo rodapé que essa página 

passará a conter as mesmas informações no rodapé do site. E quando for 

necessário alterar alguma informação, será alterado apenas na página rodapé e 

todas as páginas irão passar a ter a mesma informação atualizada. Essa página 

chama-se rodape.jsp e também é chamada em todas as páginas de conteúdo, 

pois todas as páginas precisam dessas informações adicionais. 

As partes de cima do site e informações adicionais criadas, é possível 

desenvolver as páginas de conteúdo, essas páginas de conteúdo irão fazer uma 
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chamada para a página cima.jsp, em seguida vai o conteúdo do site e depois do 

conteúdo do site a página faz uma chamada para a página rodape.jsp. 

O código fonte da página inicial chamada index.jsp fica como 

demonstrado na Figura 22: 
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Figura 22 - Código fonte da página do site index.jsp. 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
 
 
 

E nesse caso podemos reparar que há três marcações, a primeira 

marcação são as Meta Tags, de acordo YEE (2012), tags fazem parte do HTML e 

podem ajudar o site a ficar melhor posicionado no site de busca. No caso da 

página index.jsp, usamos três tipos de meta tags, que foi a meta tag author, que é 

usada para identificar o autor da página. É utilizada a tag description que é 

utilizada para inserir a descrição do site com poucas palavras, e a tag Keywords 
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são as palavras chaves do site, onde os motores de sites de buscas irão analisar 

para inserir informações no resultados da pesquisa. 

De acordo com JAVASERVER PAGES STANDARD TAG LIBRARY 1.1 

TAG REFERENCE (2012), a Tag do JavaServer Pages Standard Library 

chamada import recupera o endereço de uma página e então expõe o conteúdo. 

Essa tag chamada import foi utilizada nesse presente trabalho acadêmico, Na 

figura 22, após as metatags, temos uma marcação de uma importação com o 

seguinte código: <c:import url="/cima.jsp"/> que é onde é feito o importação para 

a parte de cima do site, ou seja, a parte com o menu do site e a coluna da direita 

e o site passa a ter todas as informações da parte de cima, que contem a página 

cima.jsp. 

Em seguida vem o conteúdo especifico da página inicial no index.jsp, 

como informações básicas do site, o que a pessoa irá encontrar no site, link para 

produtos, serviços, noticias, contatos, etc. 

E na terceira marcação temos a marcação com o seguinte código fonte: 

<c:import url="/rodape.jsp"/>, que é onde é feito a importação para a página de 

baixo do site, com as informações adicionais no rodapé do site, essa página é a 

página rodape.jsp, e quando essa importação é feita, todo a página passa a ter o 

código da página rodape.jsp. 

O página inicial do site chamada de index.jsp fica como demonstrado na 

Figura 23:  
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Figura 23 - Página inicial do site index.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 

Na página inicial do site existe a parte de cima com o título do site, com o 

menu do site, e com a coluna da direita com os links e informações adicionais, 

que no caso é informações sobre uma nova coleção da Grandes Presentes que 

está disponível, essas partes de cima e da lateral direita são conteúdo que estão 

na página cima.jsp, e a parte de baixo do site, onde contém as informações 

adicionais no rodapé do site, é a parte chamada da página rodape.jsp. 

Então a página index.jsp fica para chamar a parte de cima, do lado e de 

baixo, pois são iguais para todas as outras páginas, e na parte de conteúdo 

especifico fica na própria página index.jsp. Essas chamadas de partes fica melhor 

exemplificada na Figura 24: 
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Figura 24 - Página inicial do site index.jsp e com as marcações referentes as páginas que 
são chamadas. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 
 

Nessa imagem da Figura 24 temos três marcações, a marcação azul que 

marca a parte de cima e da lateral, são as partes que são chamadas da página 

cima.jsp. A parte com a marcação verde que a marca a parte de baixo é da 

página rodape.jsp. A parte central marcado com cor de laranja, é a parte que 

marca onde está o conteúdo especifico daquela página. Nesse caso é a página 

inicial, ou seja, a index.jsp. 

Para a página empresa.jsp funciona da mesma forma, código fonte da 

página empresa.jsp fica como mostrado na Figura 25: 

 



58 

 
Figura 25 - Código fonte da página do site empresa.jsp. 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
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Essa página mostra informações sobre a empresa, como nome, o que 

faz, qual a Missão da Empresa, qual a Visão e os Valores da empresa. Além das 

informações que contém em todas as páginas, como o menu, a coluna da direita 

e as informações adicionais na parte de baixo no rodapé da página. Essas 

informações que são para todas as páginas são chamadas das páginas cima.jsp, 

e rodape.jsp, e o conteúdo da página fica na própria página empresa.jsp, e essa 

página empresa.jsp quando chamada no como apresentado na Figura 26: 

 

 

 
Figura 26 - Página do site empresa.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
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Assim como as outras páginas existe a página de produtos que contém as 

informações de produtos, as fotos de produtos, variedades, etc. Essa página tem 

o nome de produtos.jsp e o código fonte ficou como na Figura 27 e o resultado no 

navegador ficou como na Figura 28: 
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Figura 27 - Código fonte da página do site produtos.jsp. 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
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Figura 28 - Página do site produtos.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
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Essa página de produtos pode ser incrementada a qualquer momento, 

inserir novos produtos, alterar descrição de produtos, bem como as fotos, entre 

muitas outras informações. Há a possibilidade de inserir todos os produtos da 

empresa, e detalhar todos eles na página de produtos, ou também há a 

possibilidade de inserir uma página para cada tipo de produto, como por exemplo 

ursosdepelucia.jsp, cestadecafe.jsp, buquedeflores.jsp, entre outras, e poderia ser 

feito uma página de produtos com diversos pródutos, e ao clicar em algum 

determinado produto direcionasse para a página referente a esse produto 

especifico. 

As imagens do produtos são fotos que estão dentro do projeto web, em 

uma pasta chamada imagens, e dentro dessa pasta imagens contém as imagens 

que são usadas no site, como imagem do fundo, do título, etc, E dentro da pasta 

imagens também contém a pasta chamada produtos, e uma pasta chamada 

serviços, onde na pasta produtos contém  diversas fotos que são utilizadas na 

página de produtos como os ursos de pelúcia, as cestas de café da manhã, os 

buque de flores, buque de flores de noivas, etc. E na pasta de serviços, contém 

as imagens que são utilizadas na página de serviços, como fotos de decorações 

de festas de aniversário de criança, para meninos e para meninas. Fotos de 

decorações de Casamento, fotos de Buque de flores para noivas, etc. 

Há a possibilidade de chamar no próprio site uma imagem que esteja 

hospedada em outro local, como em um outro site por exemplo, porém se está 

imagens passar a não ficar disponível por algum motivo, a imagem para de ser 

exibida no site, pois o caminho que chamava a imagem fica indisponível e sem 

referencia. 

Criando a pasta imagens na pasta do próprio projeto faz com que acesse 

as imagens do mesmo local de origens do site. Dessa forma para fazer chamada 

a uma imagem basta chamar a imagem da pasta do projeto/imagens/produtos ou 

se for para serviços faz a chamada para a pasta do projeto/imagens/serviços. 
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Pode ser criado diversas outras pastas de imagens e incluir diversas imagens se 

for necessário. 

Na Figura 29 temos o código fonte da página serviços.jsp: e na Figura 30 

é possível ver o resultado da página de como ela fica no navegador: 
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Figura 29 - Código fonte da página do site servicos.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
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Figura 30 - Página do site servicos.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 



67 

Na Figura 31 temos a código fonte da página noticias.jsp: 

 

 
Figura 31 - Código fonte da página do site noticias.jsp 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
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A página de notícias quando executado no navegador fica como mostrado 

na Figura 32: 

 

 
Figura 32 - Página do site noticias.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 
 

Na Figura 33 temos o código fonte da página contato.jsp. 
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Figura 33 - Código fonte da página do site contato.jsp. 
Fonte: Código fonte desenvolvido pelo autor. 
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Essa página de contato contém informações de exemplo de contato 

fictício, então o e-mail informado é um e-mail fictício, o telefone também e o 

formulário existente é um formulário fictício, onde não envia os contato para 

nenhum e-mail por se tratar de uma empresa fictícia.  

Quando essa página de contato está sendo executado e visualizado no 

navegador fica como mostrado na Figura 34: 

 

 
Figura 34 - Página do site contatos.jsp. 
Fonte: Página desenvolvida pelo autor. 
 



71 

Conclusão 
 

Com o presente estudo foi possível concluir que cada vez mais o mercado 

na Internet aumenta e que a comunicação na Internet esta cada vez mais rápida e 

de fácil acesso, e com isso as pessoas e empresas buscam o espaço na Internet 

para colocar o site com suas informações para atender o publico de forma geral 

que estão interessados nessas informações. 

Também foi possível concluir que existem diversos tipos de ferramentas 

de desenvolvimento de sites e de publicidade na Internet que podem nos auxiliar 

muito, e que alem das propagandas com custo alto, existem diversas maneiras de 

fazer esse desenvolvimento e marketing com custo baixo e ate gratuitamente. 

Com o presente trabalho acadêmico também foi possui concluir que 

existem muitas vantagens de usar paginas dinâmicas JSP em conjunto com 

paginas HTML, e que o site é um passo importante para levar informações aos 

clientes e divulgar esse site também é muito importante para levar o conteúdo do 

site para os clientes e/ou visitantes. 

Com o desenvolvimento do site foi possível concluir que o 

desenvolvimento com JSP foi mais ágil do que o desenvolvimento utilizando 

apenas HTML. Na realização desse trabalho acadêmico foram desenvolvidas 

duas versões do site, uma utilizando JSP como citado nesse trabalho acadêmico, 

e uma versão utilizando apenas HTML, que atualmente foi hospedado no seguinte 

link: www.grandespresentes.hd1.com.br.  Com o desenvolvimento das paginas 

utilizando o JSP foi possível chamar partes do site que já estavam prontas, ao 

invés de reescrever essas partes que eram exatamente iguais. Isso fez com que 

no momento do desenvolvimento ficasse muito mais rápido, e se for necessário 

fazer alguma alteração nessas partes que são chamadas por outras paginas, 

basta fazer alteração uma vez nessa parte que será chamada, e todas as paginas 

que chamarem essa parte terá essa parte atualizada. 

Todas as paginas HTML juntas levaram aproximadamente 50 horas de 

desenvolvimento. Enquanto o mesmo site desenvolvido em JSP levou 
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aproximadamente 15 horas, graças a reutilização que paginas prontas que é 

possível com a tecnologia JSP. 

Com o presente estudo também foi concluir que alem do site, é muito 

importante definir as estratégias de marketing para levar as informações de forma 

adequada e para o publico direcionado, identificando os perfis de visitantes que 

desejamos levar essa informação, e buscar conhecer nossos visitantes para cada 

vez mais podermos levar informações, produtos e serviços que atendam suas 

necessidades. 
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