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1. RESUMO 

Esta pesquisa, está estudando os recursos utilizados ao longo do tempo para 

elaboração de sites, em especial e-commerce, verificando as dificuldades que as 

páginas sofrem ao serem acessadas por novos dispositivos e diferentes telas e suas 

resoluções, utilizando o site da Livraria da Vila como estudo de caso. 

2. INTRODUÇÃO 
Os primeiros sites entraram no ar no fim do século 20, quando os padrões de 

desenvolvimento de produtos digitais estavam no início, permitindo a elaboração de 

sites com páginas que utilizavam ferramentas como: Microsoft Frontpage e 

Dreamweaver que, se por um lado dispensavam o conhecimento de programação 

aprofundada, possibilitando a criação de sites por curiosos informáticos, por outro lado 

criavam páginas “engessadas” com poucos recursos para a sua atualização pelas 

ferramentas atuais. Os sites eram elaborados a partir de estruturas fixas, as tabelas, 

que incorporavam à página as informações de tal maneira que, independentemente 

da plataforma utilizada, a informação estaria fixa dentro do espaço reservado. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e aprimoramento das linguagens como o 

HTML, tanto a interface gráfica como o conteúdo das páginas tornaram-se cada vez 

mais interativos, necessitando de novas técnicas de desenvolvimento para a 

construção de layouts complexos, dinâmicos e compatíveis com diferentes tipos de 

dispositivos. 

Desta forma, sites elaborados com tecnologias baseadas em tabelas têm a sua 

navegabilidade dificultada, por exemplo, ao serem acessados por dispositivos como 

smartphones ou tablets, equipamentos popularizados a partir do século 21. 

3. OBJETIVOS 
Geral 

• Analisar peças digitais, levando em consideração os aspectos técnicos na 

elaboração de sites para e-commerce. 

Específicos 

• Identificar principais características sobre as tecnologias de elaboração de 

sites. 



• Verificar as técnicas de desenvolvimento web atuais para melhorar a 

usabilidade e a experiência do usuário final. 

4. METODOLOGIA 
A pesquisa está se desenvolvendo por meio de levantamento bibliográfico 

relacionado à área do Design Digital, buscando os referenciais teóricos com o objetivo 

de fundamentar os conceitos sobre User Experience e User Interface para a 

elaboração dos relatórios e desenvolvimento do trabalho final. 

Como forma de verificar a aplicação do referencial teórico em um produto digital, 

será apresentado um estudo de caso, o site da Livraria da Vila, de forma a exemplificar 

os conceitos pesquisados. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Ao migrarem para o espaço digital, profissionais que trabalhavam com layouts 

gráficos, levaram o hábito de aplicar o conceito dos grids às criações de interfaces 

digitais. Para Ellen Lupton, “os grids eficientes não são fórmulas rígidas, mas 

estruturada flexíveis e resilientes – esqueletos que se movem em uníssono com a 

massa muscular da informação. (LUPTON, 2013: 173) 

Hoje em dia, o grid em um design responsivo, ou seja, estruturado para cada tipo 

de tela, permite que o layout se adapte às necessidades do usuário. Com a evolução 

das linguagens de programação é possível tornar o conteúdo ajustável à resolução, 

ocupando 100% da largura do dispositivo e distribuindo melhor os itens centrais. 

Algumas das linguagens mais utilizadas são: o HTML5 que é usado para marcar 

os elementos nas páginas e, atualmente, é bem semântico, definindo tags que 

significam cabeçalho, rodapé, navegação, etc; o CSS3 que permite definir a aparência 

dos elementos das páginas como cor e posicionamento; e o JavaScript, usado para 

definir funções, animações e comportamentos dinâmicos da interface de interação 

com o usuário, ou seja, o frontend. 

É possível atribuir novas tags como: a <section> sessões dos sites; a tag <nav> 

onde haverá a navegação do site que normalmente é onde possuem os links principais 

páginas do site (menu) e para delimitar o seu cabeçalho e seu rodapé, a famosa tag 

<div> que cria um bloco genérico para conteúdo de fluxo. 

Este projeto realiza uma pesquisa científica dentro da área do Design Digital, 

procurando verificar como o uso de tabelas na elaboração do layout de um site de e-

commerce dificulta a sua navegabilidade. 



Autores como Rebecca Heagen e Kim Golombisky, (2011), Ellen Lupton (2013) e 

Gavin Ambrose (2009) dentre outros, abordam as questões inerentes a evolução da 

criação de layouts no espaço digital. A leitura e observação dos textos destes autores 

proporciona o embasamento teórico para a compreensão dos avanços tecnológicos 

na criação de páginas para a web. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
A importância deste trabalho está em verificar como sites de e-commerce 

elaborados com tecnologias ultrapassadas não permitem que sites de pesquisa como: 

o Google, Bing ou Yahoo, possam acessar seu conteúdo para identificar o que está 

sendo vendido e impossibilita a leitura da interface por programas para deficientes, 

dificultando a comunicação com o usuário. O estudo utilizou como exemplo o site da 

Livraria da Vila, elaborado com tabela para organizar e posicionar os elementos na 

página. O uso de tabela, fixou a largura e centralizou o conteúdo da página, não 

permitindo uma boa visualização em diferentes resoluções de tela. 

 
Figura 1 Exemplo do código utilizado para a criação do site da Livraria da Vila, em tabela. 

Desta forma, verificou-se que um site para e-commerce, estruturado em tabela, 

dificulta as atualizações de dados, consumindo tráfegos e confundindo os 

mecanismos de busca, na medida em que estes dispositivos somente conseguem ler 

as linhas e colunas que compõem a tabela. 

O uso de novas tecnologias permite criar sites adaptáveis para dispositivo móveis, 

facilitando a sua leitura pelos buscadores e, consequentemente, alavancando as 

vendas, principal objetivo deste tipo de site. 
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