
Criar e manter um site é fácil e de baixo custo 
Diego Francisco 
 
Quanto custa ter um site? Pouco, até menos do que se imagina. Para manter uma página de 
domínio internacional (.com), o valor varia de apenas R$ 8,90 a R$ 30,00 por ano; e de 
domínio nacional (.br), entre R$ 25,00 e R$ 60,00, anualmente. Para quem quer divulgar seu 
negócio na internet e não o faz, por achar que a despesa é muito alta, existem opções. Uma 
delas é hospedar seu portal nos servidores do Google, utilizando a plataforma Blogger, que é 
grátis e muito fácil de manipular. O usuário redireciona o domínio a um blog, e pronto. 
 
A segunda mais econômica do que uma hospedagem comum com custo mensal é criar um 
blog no Wordpress. 
 
Nesse caso, além de pagar pelo domínio, é preciso desembolsar 12 dólares (cerca de R$ 
20,00) anuais pelo redirecionamento. E, se quiser usar seu próprio template, o custo por ano é 
de 14,97 dólares (cerca de R$ 25,00). Template e layout significam a mesma coisa: o 
modelo/visual de uma página. Os serviços de blog supramencionados oferecem opções de 
temas, que variam desde designs neutros a personalizados (culinária, economia, religião, 
cultura, esportes etc.). Tudo para criar uma identidade visual de seu negócio. 
 
É possível adquirir um domínio (.com), através de revendedores, já que o controle dessa 
extensão é baseado nos Estados Unidos. Entre os provedores pesquisados, o mais barato é o 
do IG, a R$ 8,90. O cliente ainda ganha um e-mail de dois gigabytes com o endereço do site 
(seunome@seusite.com), segundo informou uma atendente, embora tal item não conste na 
página da empresa. 
 
Outra opção de custo baixo é a da UOL Host. Por somente R$ 15 anuais, o cliente também 
pode criar uma caixa postal com a mesma capacidade que a da IG com o domínio internacional 
(.com) comprado. O portal da UOL registra essa vantagem. 
 
No Brasil, os domínios nacionais (.br) são gerenciados em São Paulo pelo Comitê Gestor da 
Internet (CGI), mais conhecido por Registro.br. Como o Registro.br (CGI) só aceita as 
inscrições em que conste o endereço de um servidor, o usuário, em geral, paga por ano duas 
taxas: R$ 30,00 ao CGI e outra de valor variável conforme o revendedor (IG, Terra. UOL Host 
ou outros). No caso do Terra, que não fornece e-mails gratuitos com seu domínio, as tarifas 
somadas dão R$ 51,00 (R$ 30,00 do CGI e R$ 21,00 do Terra); se o revendedor for o UOL 
Host, a anuidade sai por R$ 29,00, mas o cliente não pode ter CPF cadastrado no CGI e a 
compra do domínio tem que ser realizada diretamente pela UOL Host. Há determinadas 
empresas que somente isentam os clientes de suas taxas, se eles adquirirem um pacote de 
hospedagem, que costuma incluir a criação de correios eletrônicos personalizados. 
 
O passo a passo para a criação de uma página O primeiro passo para se criar um blog é 
cadastrar-se no Blogger (www.blogger.com) ou no Wordpress (pt-br.wordpress.com), e 
informar um e-mail verdadeiro e senha para acessar seu painel de controle. Em seguida, 
escolher um nome para o blog e um subdomínio (por exemplo, 
www.onomequevocequerusar.blogspot.com ou www.onomequevocequerusar. wordpress.com). 
Feito isso, selecionar um dos modelos de templates disponíveis. 
 
Pronto, o blog estará concluído. Para convertê-lo em site, o usuário deverá redirecionar o 
domínio comprado no painel de controle fornecido pela revendedora para o endereço do blog, 
e configurá-lo também no painel deste. A mudança poderá levar alguns minutos ou horas. 
 
Ao digitar o endereço do seu blog, ele será redirecionado automaticamente para o domínio 
adquirido. Por exemplo, ao digitar http:// www.leiturasubjetiva.blogspot. com (endereço de 
blog), ele será convertido para: http://www.leiturasubjetiva. com.br (endereço de site). 
 
 



 
 

 
Procedimentos e serviços 
 
Diferença entre blog e site – É muito simples: o primeiro se utiliza de um subdomínio de 
um site (ex.: www.onomequevocequerusar. blogspot.com ou www.onomequevocequerusa. 
wordpress.com). Nessas exemplificações, as páginas estariam cadastradas gratuitamente no 
Blogger e Wordpress, respectivamente. E o segundo possui domínio independente, dando 
destaque e credibilidade aos negócios, por facilitar que seja encontrado em buscadores. 
 
Limite de espaços – No Blogspot, não há limite de espaço de armazenamento; no Wordpress, o 
máximo é de três gigabytes, porém é possível comprar mais espaço. Sites famosos se utilizam 
de Blogger e Wordpress – A plataforma do Google é utilizada, por exemplo, pelo blog do 
Twitter (blog.twitter.com). Já a do Wordpress, pelo blog da Presidência da República 
(blog.planalto.gov.br), Ministério da Cultura (blog.cultura. gov.br), pelos blogs da TV 
americana CNN, entre outros. 
 
Administração da página – Até um leigo em internet consegue publicar textos e fotos, 
utilizando um editor de textos disponível nos blogs, sem necessidade de código HTML, porque 
os caracteres digitados são convertidos automaticamente para essa linguagem. É possível 
mudar as cores das palavras, alterar tamanho e fonte, colocar em negrito e em itálico etc. O 
usuário decide quando quer publicar os trabalhos e também administra os comentários 
recebidos. 
 
Opções disponíveis – São as seguintes: escolher a quantidade de mensagens exibidas por 
página, as cores do layout; colocar ferramentas de widget, como contador de visitas e relógio; 
saber a origem dos acessos; criar links com redes sociais, como Twitter, Facebook e Orkut; 
criar filtros contra spam, cadastrando palavras ofensivas para que sejam rejeitadas nos 
recados dos leitores; publicidade etc. 
 
Logomarcas – Tanto os blogs do Blogspot quanto os do Wordpress possuem a logomarca dos 
respectivos serviços, conhecidas como favicon (abreviação inglesa para favorite icon), que 
significa "ícone favorito", que fica em cima, próximo à barra de endereços do navegador. O 
usuário pode tirá-lo, deixá-lo em branco ou colocar a própria logo. 
 



Existem sites que ensinam como fazêlo. Outra saída é contratar um web designer profissional 
que conhece linguagens de internet para que faça a alteração no painel de controle do CSS, 
onde ficam os códigos HTML. 
 
Redirecionamento – Para redirecionar o domínio e assim hospedá-lo numa das plataformas, 
é preciso configurar o DNS (endereço do servidor).  
 
Consultas sobre domínios - A melhor maneira de se saber se um domínio está livre é 
consultar diretamente nos órgãos responsáveis. 
 
Para o internacional, é no Internic (www.internic.com/whois.html); para o nacional, no 
Registro.br (www.registro.br). 
 

 
 
 

 
 
Nomenclatura na Web 
 
Blog: página na internet alocada em um subdomínio, geralmente pessoal, mas também 
utilizada por grandes empresas. 
 
Bytes: menor unidade de medida digital para o peso de textos, imagens, vídeos e memórias 
no computador, pen drive ou servidor, tendo uma escala hierárquica (ex.: KB, MB, CB). 
 



CSS: abreviação inglesa para Cascade Style Sheets (Folha em estilo cascata). Concentra 
hierarquicamente todos os códigos HTML de um portal. 
 
DNS: abreviação inglesa para Domain Name System (Sistema de Nomes de Domínios). É o 
endereço de um servidor composto de uma identificação numérica conhecida como IP. 
 
Domínio: endereço de um site na internet, que pode conter letras e números. Geralmente 
começa com WWW, abreviação inglesa para World Wide Web (Rede de alcance mundial). 
 
Favicon: abreviação inglesa para favorite icon (íconefavorito). É a logomarca de um site com 
tamanho de geralmente 16x16 pixels, que fica próxima à barra de endereços. 
 
Gigabyte (CB): Um GB pesa 1.000.000.000 de bytes. Um email de 2 GB, por exemplo, 
representa a capacidade de dados que pode armazenar. 
 
Hospedagem: serviço que aloca um site para que esteja em funcionamento, geralmente 
oferecido com um pacote de capacidade de armazenamento de dados em um servidor. 
 
HTML: abreviação inglesa para HyperText Markup Language (Linguagem de Hipertexto). É um 
conjunto de códigos utilizados para criar sites e editar conteúdos neles. 
 
Internet: rede de computadores utilizada para a transferência de dados num ambiente 
público, interligando sites e pessoas de todas as partes do mundo. 
 
Provedor: empresa que vende domínios de internet e aluga espaço em seus servidores para a 
hospedagem de sites. 
 
Revendedor: empresa que vende domínios de internet, servindo de elo entre os órgãos que 
controlam os endereços na web e seus proprietários. 
 
Servidor: sistema de armazenamento de dados. Um site precisa estar hospedado em um para 
funcionar. 
 
Site: página na internet com domínio próprio. 
 
Subdomínio: endereço secundário de uma página. Os blogs costumam estar nesta categoria. 
No entanto, pode representar uma divisão de assuntos em um site (esportes.endere 
codoseusite.com.br). 
 
Web: internet. 
 
Web designer: profissional que trabalha com linguagem de internet e construção de sites. 
 
Widget: ferramenta adicional em um blog ou site, formada a partir de códigos HTML, como 
um contador de visitas, um relógio, mapa de visitantes etc. 
 
Obs.: algumas dessas informações foram descritas com base no site Wikipédia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17,18 e 19  jun. 2011, Seudinheiro, p. 
B10. 
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