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Aplicativos para criar sites não são 
novidade. A diferença entre eles fica 

por conta dos detalhes, alguns direciona
dos para os profissionais (Dreamweaver), 
outros indicados para quem não manja 
absolutamente nada de H T M L (iWeb). 
O que é difícil ver é um software que faça 
tudo isso, sem ser localmente. É a propos
ta do Website Maker, da Magix, que mis
tura a facilidade de criar páginas usando 
modelos (templates), mas permitindo 
voos mais altos, como incluir animações 
em Flash sem a necessidade de usar o 
programa da Adobe. 

O Website Maker usa um programa 
local para iniciar, mas todo o resto é feito 
na internet. A interface é bem diferente 
do que estamos acostumados a ver em 
softwares para criar sites, mas as fun
cionalidades estão todas lá: escolher um 

modelo primeiro (são quase duzentos, 
acredite), depois selecionar as páginas 
que serão criadas, os locais preparados 
para colocar imagens e textos (os famosos 
placeholders) e tudo mais. 

Porém, o método de trabalho com o We
bsite Maker não pode ser comparado com 
os demais. Como não trabalha localmente, 
o ideal é primeiro escolher todas as ima
gens, vídeos e músicas que serão usadas 
com bastante antecedência, pois é preciso 
enviá-las para os servidores da Magix, 
onde ficarão armazenadas (o espaço grátis 
é de 500 MB). A partir daí, pode-se montar 
o desenho das páginas normalmente. Se 
quiser colocar uma animação em Flash em 
uma imagem, por exemplo, basta escolher 
uma já pronta e aplicar. O resultado é satis
fatório, mas não adianta imaginar que será 
algo de um nível profissional. 

Além disso, o pacote do Website Maker 
traz vantagens interessantes: ao adquirir 
o programa, você ganha o direito de ter 
um domínio próprio de graça por um 
ano (que depois pode ser renovado), com 
direito a cinco contas de email e também 
uma galeria de imagens grátis. Além 
disso, com a compra, o pacote básico já 
está habilitado - para conseguir mais 
vantagens, é preciso pagar pela hospeda
gem e domínios por um preço acessível. 
A vantagem é que você não precisa se 
preocupar com essas coisas, deixando 
tudo por conta da Magix. 

Se você não quer muito trabalho para 
colocar o site de sua empresa (ou mesmo 
uma página pessoal mais aprimorada, 
que não se pareça com um simples blog) 
no ar, o Website Maker é uma opção 
que pode ser considerada. Mas é bom 
lembrar que sua conexão com a internet 
precisa ser das melhores para garantir 
boa performance; caso contrário, o 
melhor mesmo é usar um programa local 
para evitar aborrecimentos. 
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