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Começando... 
Vamos entender o que exatamente significa a sigla CMS, que vemos referenciando o Joomla e outros 

produtos semelhantes. 

O termo CMS vem do inglês Content Management System, que significa Sistema de Gestão de Conteúdo. 

Com um CMS podemos criar um site de forma prática e rápida e com pouco conhecimento técnico. Os 

conteúdos podem ser gerenciados de forma simples, ou seja, manter um blog, uma loja virtual ou qualquer 

outro tipo de conteúdo que precisa ser atualizado de forma constante será uma tarefa auxiliada e facilitada 

pelo CMS. 

Vamos exemplificar tomando como exemplo uma revista eletrônica. O processo de criação de conteúdo tem 

suas particularidades, porém a publicação no site exige que toda uma estrutura seja obedecida, ou seja, 

manter o padrão de como as informações são disponibilizadas é importante e deve ser observado sempre e 

com o CMS essas propriedades e características, que são gerenciadas por ele, deixa para os criadores de 

conteúdo (jornalistas, redatores etc.) apenas as tarefas de inserção do conteúdo e formatação gráfica de 

cada conteúdo produzido, não exigindo maiores preocupações com a parte técnica da criação. Um dos 

maiores trunfos do CMS é sua simplicidade de uso, que permite focar mais na estratégia e menos na parte 

operacional.  

Benefícios do CMS 
• Facilidade de criação e manutenção: O acesso é direto e através de um browser, que você já possui 

em seu computador, tablet e/ou celular, evitando assim que novos programas tenham que ser 

instalados e aprendidos.  

• Facilidade de uso: Um CMS provê páginas flexíveis que aproveitarão as novas possibilidades e 

recursos inovadores em todo o seu potencial. E tem mais: um dos principais recursos do CMS está, 

como o nome diz, na sua capacidade de gerenciar o conteúdo em vez de apenas criá-lo. 

• Quantidade enorme de recursos adicionais: Os principais CMS do mercado têm uma gama extensa 

de recursos adicionais, que podem ser incluídos no site com poucos cliques, criando uma boa 

experiencia ao usuário e ao consumidor. Além disso, o CMS provê uma série de plugins e ferramentas 

adicionais. 

• Possibilidade de otimização para busca orgânica: Todos sabem que o sucesso de uma 

implementação está também no bom uso de técnicas para facilitar a busca orgânica, ou Search 

Engine Optimization (SEO). Com o uso adequado do SEO, teremos boas chances de fazer com que as 

páginas do seu site sejam melhor encontradas pelos mecanismos de busca como o Google. Com a 

utilização de um CMS, isso pode ser feito de forma muito simples e prática. Um bom trabalho no 

próprio CMS garantirá bons resultados. 

• Versatilidade para projetos de todos os tipos e tamanhos: Não importa qual o seu projeto, é 

provável que consiga de forma tranquila com um bom CMS, pois ele consegue comportar diferentes 

projetos de variados portes com a mesma estrutura e funcionamento interno. 

• Boa velocidade de carregamento: O CMS contribui para aumentar a velocidade de carregamento 

das páginas, oferecendo uma boa experiência ao consumidor, sem contar que é um fator 

considerado no rankeamento de SEO! 

• Baixo custo de atualização e manutenção: Com um CMS tudo é mais barato, desde a implantação 

até a atualização e a manutenção. O software utilizado, em geral, é livre, pois a maioria dos sistemas 

de gerenciamento de conteúdo são criados por programadores espalhados ao redor do mundo, que 

trabalham de forma colaborativa. Você ainda pode contratar um desenvolvedor ou designer para 

adaptar o site desejado aos seus interesses e necessidades, mas por um custo bem menor do que o 

de criar um site do zero.  
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Como funciona um CMS? 
A estrutura base de um sistema CMS é formada por dois componentes: o aplicativo de gerenciamento de 

conteúdo (CMA) e o aplicativo de entrega de conteúdo (CDA). Ambos formam o back-end1, o painel de 

controle (dashboard) da plataforma. Nesse espaço, o usuário encontra as ferramentas necessárias para 

administrar, criar e publicar conteúdos, com materiais que ajudam a construir o front-end2, o “rosto” de um 

site para internet, por exemplo. 

O CMS usa uma estrutura padronizada para que os usuários não tenham que construir cada página a partir 

do zero. Na área de criação de conteúdos, a pessoa deve apenas preencher os “campos” para montar uma 

publicação que irá para o site. Por exemplo, um sistema para gerenciamento de blogs usa um editor com 

atalhos simples para textos. O conteúdo organizado no CMA é enviado para que o CDA crie um código que 

será publicado no front-end e arquivado. 

Um pouquinho sobre alguns CMSs gratuitos 

WordPress 
O WordPress é o mais popular dos CMSs do mercado. Estima-se que 40% dos sites presentes na internet 

adotem o sistema, o que não quer dizer que ele seja o ideal para o seu negócio. 

Como vantagem pode-se citar que a maioria das hospedagens possuem um processo de instalação do 

Wordpress já montado, exigindo mínimos conhecimentos sobre os aspectos técnicos. 

Outro ponto positivo é o gigantesco volume de templates3 e plugins disponíveis para os usuários, tanto pagos 

quanto gratuitos. Na prática, isso significa que você vai conseguir incrementar bastante o seu projeto, 

independentemente da sua natureza. 

O WordPress possui uma extensa comunidade que, além de ajudar na resolução dos problemas por meio dos 

fóruns, é responsável pela produção de diversos tutoriais, o que ajuda bastante quem está iniciando a 

jornada na plataforma. 

Uma ressalva em relação à adoção do WordPress diz respeito à segurança. Os problemas mais comuns são 

relacionados aos ataques de hackers e outros incidentes do tipo. 

Joomla 
Concorrente direto do WP, o Joomla se destaca por possuir uma variedade maior de ferramentas para se 

trabalhar. Ferramentas estas nativas ao CMS, o que minimiza as chances de problemas, como ocorre quando 

se empregam no projeto as chamadas extensões. 

O uso do Joomla pode exigir um pouquinho mais conhecimento técnico do usuário, o que pode ser um 

complicador para quem não domina muito bem a linguagem web. No entanto, o aprendizado será bem 

recompensado, uma vez que a partir daí você vai ter um sistema que roda com mais facilidade. 

Assim como acontece com o WordPress, são comuns sistemas de hospedagem que contam com instaladores 

automáticos para o Joomla. Nesse caso, melhor para o usuário, que pode se concentrar apenas na 

personalização do site. 

 
1 Back-end se relaciona com o que está por trás das aplicações desenvolvidas na programação. Ou seja, tudo que dá estrutura e apoio às ações do 

usuário da máquina é chamado de back-end. 
2 O front-end é onde encontramos a "cara" de um site ou aplicativo, com design, interface de navegação e ferramentas de interação com o usuário, 

como áreas de buscas e formulários. 
3 Um template, também chamado de tema, atribui ao site o aspecto visual e também funcionalidades que otimizem a sua performance. Quando você 

cria um site, por exemplo, um dos primeiros passos que deve dar é escolher um template para ele. 
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Nesse contexto, ao fazer a seleção dos templates, é possível fazer o filtro por tipo de site, seja uma página 

institucional, e-commerce, blog corporativo, portal de notícias etc. 

Tudo isso faz do Joomla um sistema mais flexível. Com isso, o site tem tudo para ficar mais adequado às 

necessidades do negócio em questão, o que pode ser um diferencial importante. 

O sistema permite, inclusive, que você reorganize os caminhos de navegação, que são bem mais engessados 

em outros CMSs. 

A gestão do conteúdo é um dos pontos fortes do Joomla. Assim, sem digitar uma única linha de código, o 

usuário consegue organizar e categorizar seus conteúdos. 

No quesito segurança, o Joomla leva vantagem. Ele possui, por exemplo, um sistema de autenticação em 

dois passos, o que minimiza os riscos. 

Drupal 
A exemplo do WordPress e do Joomla, estamos falando de um sistema de código aberto e gerenciado pela 

comunidade. No entanto, trata-se de uma opção mais avançada do ponto de vista técnico. Se isso é bom 

para garantir mais versatilidade ao projeto, também pode representar custos mais altos com os 

desenvolvedores. A maior prova disso é que a baixa facilidade de uso é uma reclamação recorrente em 

relação ao Drupal. 

Para quem está em busca de soluções específicas para determinados setores, o Drupal tem recursos 

importantes. Ele oferece soluções pré-montadas para os segmentos de saúde, ONGs e universidades, entre 

outros. 

Vale destacar ainda a questão da segurança. Há consenso entre os profissionais da área que esse pode ser 

considerado um dos pontos fortes do Drupal. 

Em relação aos aspectos negativos do Drupal, podemos indicar a necessidade de os profissionais terem mais 

domínio da parte técnica, com uma curva de aprendizado mais lenta. Nada que não possa ser feito, mas 

considere que vai levar mais tempo para a tarefa. 

O que mais pode-se dizer? 
Muito mais poderia ser dito sobre CMSs, mas creio que não seja necessário nesse momento. A ideia desse 

material é ser superficial mesmo, trazendo a você apenas o conceito sobre CMS. 

Daqui pra frente, se desejar, você mesmo poderá pesquisar mais sobre CMSs e até mesmo escolher o de sua 

preferência. Se for o Joomla, ótimo! Continue conosco e aproveite o curso. Caso opte por outro, o que posso 

é desejar que seu aprendizado seja o melhor possível, pois como sempre digo, não existe melhor ou pior, 

existe sim aquele com o qual eu tenho mais afinidade e efetivamente resolve meus problemas com eficiência 

e eficácia! 

Até nosso próximo conteúdo! 
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Por fim... 
O projeto Joomla pra quem não é de TI surgiu da vontade de compartilhar conhecimento sobre esse 

fantástico CMS de uma forma mais descontraída, por uma pessoa que não tem sua formação feita nas 

“Ciências da Computação”. Minha formação está na mecânica (curso técnico e engenharia) e nas Ciências 

econômicas, mas utilizo há mais de 10 anos o Joomla! e que já resolvi grandes problemas, obtendo boas 

soluções. 

De forma alguma o material se propõe a ser raso em suas colocações. Alguns pontos serão severamente 

investigados, mas a profundidade será sempre alcançada com informações detalhadas e não com um 

“informatiquês” muito acentuado (na minha época usávamos essa expressão, não sei se ela ainda vale 

atualmente). 

O link para o site do projeto está no rodapé da apostila. Fique à vontade para enviar críticas e sugestões de 

conteúdo e participar das discussões. Uma boa dica é o grupo do Facebook Joomla! Brasil Desenvolvedores 

(https://www.facebook.com/groups/joomla.brasil.desenvolvedores/) que é formado por profissionais com 

uma vasta experiência e muito participativos. Eles com certeza auxiliarão na resolução das dúvidas e 

querstionamentos, além de indicarem bons caminhos a seguir. 

Deixo pra você um forte abraço e um grande agradecimento pelo apoio ao projeto. 

Obrigado! 


