
Designers gostam de história da arte, gestalt, teorias 
da comunicação e tipografia, mas a aplicação destes e 
vários outros conceitos em uma página da Internet tem 
um sério obstáculo: conhecer os códigos e programa
ções necessários para a criação de um arquivo Html. 
Visando facilitar a vida desses profissionais, a Adobe 
lançou o Muse (nome temporário), um aplicativo para 
diagramar e publicar páginas Html com a mesma facili
dade com que diagramamos páginas impressas. De fato, 
muitas funcionalidades que encontramos no InDesign, 
como páginas-mestras, estilos de caractere e estilos de 
parágrafo estão presentes no Muse. Você verá como a 
interface é familiar neste passo a passo para criar um site 
simples e funcional. Mãos à obra! 

ABRINDO UM 
NOVO DOCUMENTO 

Primeiro, é preciso instalar o Muse, que ainda está em 
fase de testes e pode ser baixado gratuitamente em 
muse.adobe.com . Depois, abra o programa e clique em 
File > New Site, a janela New Site se abrirá. Você deve espe
cificar as medidas de seu site: coloque em Page Width a 
largura do site em pixels; em Min. Heights insira o valor da 
altura mínima em pixels. O Muse tem como valor padrão 
de largura 960px. Antes, o padrão da Web era 800px de 
largura, mas a tecnologia dos monitores melhorou muito. 
Você pode inserir colunas e margens como guias visuais. 
Em Padding, especifique a distância mínima entre as bor
das do navegador e o conteúdo do site. Se você deixar a 
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PÁGINAS MESTRAS 

O Muse irá abrir seu projeto na aba Plan. Esta é a aba 
voltada para a elaboração das páginas e subpáginas do 
seu site. Na parte inferior, há uma caixa chamada Masters. 
Sua função é a mesma das páginas-mestras do InDesign: 
você pode inserir nela os elementos que irão se repetir 
em várias ou todas as páginas do website. Use-a para in
serir os principais botões de navegação e as medidas de 
Header e Footer (o cabeçalho e rodapé de um site). Você 
pode criar mais de uma página-mestra (com o botão"+") 
e aplicar páginas-mestras diferentes em suas páginas. 

Clique duas vezes na caixa A-Master. O Muse abrirá seu 
conteúdo na aba Design, voltada para edição de páginas. 
Sua interface é muito parecida com a de aplicativos de 
edição gráfica da Adobe. Você pode inserir textos com o 
Text Tool (tecla de atalho: T). Você pode inserir gráficos do 
mesmo modo que no InDesign, indo em File > Place e se
lecionando sua imagem. Você também pode usar o Rec-
tangle Tool (M) para criar um retângulo. Ao selecionar esse 
retângulo e clicar em Fill, no painel de controle, é possível 
preenchê-lo com uma cor sólida, com um gradiente 

Defina a arte que fará parte do cabeçalho (Header). Para 
o rodapé (Footer), todos os elementos que você inserir 
devem ser sinalizados como elemento de rodapé. Para 
isso, selecione todos os objetos que fazem parte do 
cabeçalho e vá no menu Object > Footer Item, ou clique 
com o botão direito e selecione Footer Item. 

Você também deve definir, na página-mestra, as áreas do 
Header e Footer. Vá no menu View > Show Header and Foo
ter, duas novas linhas guias irão surgir. Clique na segunda 
guia de cima para baixo, seu nome "Header" irá aparecer. 
Tudo o que ficar acima dessa guia será parte do cabeça
lho do seu site. Clique na terceira guia, seu nome "Footer" 
irá aparecer. Tudo o que ficar abaixo dela será o rodapé. 
Todo o conteúdo de suas páginas ficará entre o cabeça
lho e o rodapé que você definiu na página-mestra. 
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ESTRUTURA 
DO W E B S I T E 

Clique na aba Plan para ver a estrutura do seu website. Po 
enquanto, há apenas a página Home, que agora contém 
todos os elementos que você inseriu na página-mestra. 
Você pode adicionar novas páginas para o seu site ao 
clicar nos botões"+" nas laterais da página. Se você clicar 
no sinal"+"abaixo de uma página, você criará sua subpá-
gina. Por exemplo, se você tiver uma página sobre roupas 
poderá criar uma subpágina para produtos mais especí
ficos, como camisetas, jaquetas e saias. Essas subpáginas 
também podem ter subsubpáginas e assim por diante. 

HIPERLINKS E BOTÕES 

Você pode adicionar hiperlinks em frames de imagem e 
de texto e também em qualquer conjunto de caracteres 
dentro de um frame de texto. Para isso, basta selecionar o 
frame ou conjunto de caracteres e clicar na caixa de texto 
ao lado da opção Hyperlinks, no painel de comandos. To
das as páginas que você criou na aba Plan estarão listadas 
para você crair o hiperlink para uma dessas páginas. Se 
você quiser linkar o frame a uma página externa, escreva 
na caixa de texto a extensão URL completa do site, in
cluindo o prefixo "http://". Se quiser linkar seu frame a um 
e-mail, escreva o e-mail completo na caixa de texto. 

Você também pode criar um botão que altera sua 
aparência se o mouse estiver sobre ele (estado Rollo-
ver), se você clicar sobre ele (estado Mouse Down) e se 
estiver ativado (estado Active). Para isso, crie esse botão 
no Photoshop. Para cada estado, crie um layer com uma 
aparência diferente. Salve o botão em formato PSD. 
No Muse, vá no menu File > Place Photoshop Button. Uma 
caixa com opções de importação irá se abrir. Especifique 
o layer que você quer do arquivo para cada estado de 
botão e clique em Ok. 

Você pode usar esses botões como hiperlinks para pági
nas internas, extenas e e-mails, ou para serem usados nos 
Widgets, como veremos a seguir. 
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WIDGETS 

Os Widgets são painéis, menus, slideshows e composi
ções interativas que podem ser inseridas sem necessida
de de programá-las. Para inserir um Widget, basta ir no 
menu Window > Widgets Library. O painel Widget Library 
irá listar todos os Widgets do Muse. Basta selecionar um e 
arrastar para a sua página. 

Para inserir um menu, por exemplo, entre na sua página-
-mestra, vá no painel Widgets Library, clique na opção de 
menus e arraste a subopção Horizontal para a página. Um 
menu horizontal será criado. Eleja contém botões com 
nomes para as páginas que você criou na aba Plan e cada 
botão já tem um hiperlink para sua respectiva página. 

Após a inserção de um Widget, será necessário a sua 
personalização por parte do designer, que poderá alterar 
as fontes usadas, as cores, os botões, a quantidade de 
slides e painéis etc. 
No Widget chamado Lightbox Display (na seção de 
Compositions), por exemplo, o modelo padrão são três 
botões que ativam cada um a visualização de uma foto. 
Você pode selecionar um desses botões e deletá-lo ou 
adicionar mais botões ao clicar no sinal "+". Você pode 
preencher os botões com uma cor, gradiente, imagem 
ou trocar por um botão do Photoshop com os estados 
de botão já editados. 

E S T I L O S 

O Muse conta com estilos de parágrafo, de caractere, de 
gráficos e de hiperlinks, semelhantes aos estilos do InDe
sign. Para definir um estilo de texto, edite um caractere ou 

parágrafo manualmente na sua página. O Muse tem uma 
lista de fontes seguras para uso na Web, que não terão 
problemas de leitura nos navegadores. Você também 
pode usar as demais fontes do seu sistema, mas elas serão 
exportadas como imagem na publicação do site. Após 
formatar seu texto, selecione o caractere, ou parágrafo, 
e clique no botão Create a new style from the attributes 
applied no painel Character Stiles ou Paragraph Stiles. 
Para editar estilos de gráficos, selecione um frame de 
imagem e edite-o. Você pode definir seu preenchimen
to, extensão e cor da borda e arredondamento dos 
cantos no painel de controle. Depois, selecione o frame 
e clique em Create a new style from the attributes applied 
no painel Graphic Stiles. 

Para editar os estilos de hiperlinks de texto, vá no menu 
File > SiteProperties e clique na aba Hyperlinks. Você pode 
definir vários estilos de hiperlinks e sua aparência nos esta
dos normal, com mouse em cima, visitado e ativo. 

T E S T E E PUBLIQUE! 

Para testar o funcionamento de uma página, clique na 
aba Preview, no canto superior do aplicativo. Para testar 
com mais precisão todo o site, vá no menu File > Preview 
Sitein Browser. Dessa forma, você poderá testar seu site 
inteiro no seu navegador. 

Para publicar seu site, clique em Sign In no canto supe
rior direito do Muse e crie sua conta "Business Catalyst". 
Depois de logado com a sua conta por meio do Sign 
In, clique na aba Publish, a última aba ao lado de Plan, 
Design e Preview, e siga o passo a passo para a criação de 
um site na Web com extensão"businesscatalyst.com". 
Fácil não é? Dessa forma, antes de exportar para Html, 
você pode mostrar para colegas e clientes a aparência 
do seu site. Simples e prático como no InDesign! 
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 124, p. 52-55, out./ nov. 2011.




