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RESUMO 

 

Frameworks da camada de apresentação são ferramentas baseadas em HTML, CSS e JavaScript 

que têm o objetivo de fornecer uma estrutura base para o desenvolvimento, disponibilizando 

código fonte para componentes comuns à diversos projetos. Cada framework possui um 

propósito específico, de forma que se torna fundamental fazer um balanceamento entre custos 

e benefícios de implementação e desempenho dos mesmos. Este relatório técnico tem por 

objetivo avaliar os aspectos de complexidade de codificação e desempenho na utilização de 

frameworks de apresentação em páginas web. O trabalho está dividido em três etapas, na 

primeira etapa há uma identificação dos principais frameworks e suas funcionalidades, 

proporcionando assim uma familiaridade com o tema. Num segundo momento são elaboradas 

de Provas de Conceito (PoCs, do inglês Proof of Concept) dos componentes, gerando uma 

evidência documentada dos pontos positivos e negativos da utilização dessas ferramentas. Por 

fim, é feita uma análise da opinião dos desenvolvedores participantes do questionário e são 

relatados os resultados da avaliação do desempenho dos frameworks. 

 

Palavras-chave: Páginas Web. Camada de Apresentação. Frameworks.  



  

 

ABSTRACT 

 

Presentation layer frameworks are HTML, CSS and JavaScript based tools that are intended to 

provide a foundation framework for development by providing source code for components 

common to various projects. Each framework has a specific purpose, so it is essential to balance 

the costs and benefits of implementation and performance. This technical report aims to 

evaluate the complexity aspects of coding and performance in the use of presentation 

frameworks in web pages. The work is divided in three stages, in the first stage there is an 

identification of the main frameworks and their functionalities, thus providing a familiarity with 

the theme. In a second moment, the Proofs of Concept (PoCs) of the components are elaborated, 

generating documented evidence of the positive and negative points of the use of these tools. 

Finally, an analysis of the opinion of the participating developers of the questionnaire is made 

and the results of the evaluation of the performance of the frameworks are reported. 

 

Keywords: Web Page. Presentation Layer. Frameworks. 

  



  

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Comportamento de requisição-resposta do HTTP ................................................. 15 

Figura 2 – Solicitação de um arquivo HTML .......................................................................... 16 

Figura 3 – Visão geral das funcionalidades .............................................................................. 28 

Figura 4 – Menu principal ....................................................................................................... 29 

Figura 5 – Feedback ao adicionar um produto ........................................................................ 31 

Figura 6 – Formulário de login ................................................................................................ 31 

Figura 7 – Prévia dos itens do carrinho ................................................................................... 32 

Figura 8 – Main Bootstrap ....................................................................................................... 35 

Figura 9 – Instalação da versão Custom Foundation ............................................................... 36 

Figura 10 – Instalação do Foundation via NodeJs ................................................................... 38 

Figura 11 – Estrutura dos arquivos Foundation ...................................................................... 38 

Figura 12 – Main Foundation ................................................................................................... 40 

Figura 13 – Clearfix ................................................................................................................. 42 

Figura 14 – Header protótipo Materialize ................................................................................ 42 

Figura 15 – CSS inline no dropdown Materialize .................................................................... 43 

Figura 16 – Main Materialize ................................................................................................... 44 

Figura 17 – Métricas de desempenho ...................................................................................... 59 

 

 

 

  



  

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Resultados obtidos na questão Q01 ...................................................................... 48 

Gráfico 2 – Resultados obtidos na questão Q02 ...................................................................... 48 

Gráfico 3 – Nível Júnior vs Tempo de profissão ..................................................................... 49 

Gráfico 4 – Nível Pleno vs Tempo de profissão ...................................................................... 50 

Gráfico 5 – Nível Sênior vs Tempo de profissão ..................................................................... 50 

Gráfico 6 – Resultados obtidos na questão Q03 ...................................................................... 52 

Gráfico 7 – Taxa de rejeição no nível Pleno ............................................................................ 53 

Gráfico 8 – Taxa de rejeição no nível Sênior ........................................................................... 53 

Gráfico 9 – Resultados obtidos na questão Q04 ...................................................................... 54 

Gráfico 10 – Utilizadores vs Instalação do Bootstrap .............................................................. 55 

Gráfico 11 – Utilizadores vs Instalação do Foundation ........................................................... 55 

Gráfico 12 – Utilizadores vs Instalação do Materialize ........................................................... 56 

Gráfico 13 – Resultados obtidos na questão Q05 .................................................................... 56 

Gráfico 14 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Bootstrap ................................. 57 

Gráfico 15 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Foundation .............................. 57 

Gráfico 16 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Materialize .............................. 58 

Gráfico 17 – Tempo de resposta médio .................................................................................... 60 

Gráfico 18 – Teste de vazão ..................................................................................................... 61 

  



  

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Funcionalidades vs. Impacto .................................................................................. 27 

Tabela 2 – Divisão do framework Bootstrap ............................................................................ 34 

Tabela 3 – Funcionalidades vs. Componentes Bootstrap ......................................................... 34 

Tabela 4 – Prós/Contras Bootstrap ........................................................................................... 35 

Tabela 5 – Pré-requisitos da instalação do Foundation ............................................................ 37 

Tabela 6 – Funcionalidades vs Componentes Foundation ....................................................... 39 

Tabela 7 – Prós/Contras Foundation ........................................................................................ 41  

Tabela 8 – Funcionalidades vs Componentes Materialize ....................................................... 43 

Tabela 9 – Prós/Contras Materialize ........................................................................................ 45 

Tabela 10 – Perguntas aplicadas no questionário .................................................................... 47 

Tabela 11 – Categorização do contato com Frameworks CSS ................................................ 51 

Tabela 12 – Pontuação na questão Q03 ................................................................................... 52 

Tabela 13 – ConFigurações de teste no JMeter ........................................................................ 60 

  



  

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

API  Application Programming Interface 

CSS  Cascading Style Sheets 

DOM  Document Object Model 

DNS  Domain Name System 

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

JS  JavaScript  

JSF  JavaScript Framework 

MDN  Mozilla Developer Network 

PoC  Proof of Concept 

RWD  Responsive Web Design 

TCP  Transmission Control Protocol 

UI  User Interface 

UX  User Experience 

URI  Uniform Resource Identifier 

URL  Uniform Resource Locator 

WWW  World Wide Web 

  



  

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 15 

2.1 Páginas Web ................................................................................................................ 15 

2.2 Cross-browser .............................................................................................................. 16 

2.3 Frameworks ................................................................................................................. 17 

2.2.1 Bootstrap ............................................................................................................. 18 

2.2.2 Foundation .......................................................................................................... 20 

2.2.3 Materialize .......................................................................................................... 22 

3 METODOLOGIA ............................................................................................................... 24 

3.1 Provas de Conceito ...................................................................................................... 25 

3.2 Questionário ................................................................................................................. 25 

3.3 Análise de Desempenho ............................................................................................... 25 

4 E-COMMERCE ................................................................................................................. 27 

4.1 Menu principal ............................................................................................................. 28 

4.2 Adicionar produtos ...................................................................................................... 29 

4.3 Overlay de Login ......................................................................................................... 31 

4.4 Cart preview ................................................................................................................. 32 

5 PROTÓTIPOS .................................................................................................................... 33 

5.1 Bootstrap ...................................................................................................................... 33 

5.2 Foundation ................................................................................................................... 36 

5.3 Materialize ................................................................................................................... 41 

6 AVALIAÇÃO E RESULTADOS ...................................................................................... 46 

6.1 Questionário ................................................................................................................. 46 

6.2 Análise de Desempenho ............................................................................................... 59 

7 CONCLUSÕES ................................................................................................................... 62 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 63 

 



13 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O recente crescimento da internet e da World Wide Web tem sido amplo que faz parecer 

que o mundo está testemunhando a chegada de uma tecnologia completamente nova. Na 

verdade, a Internet, sistema de comunicação global incluindo hardware e infraestrutura, tem 

suas raízes na década de 1960 com vários projetos desenvolvidos em países como Reino Unido 

e Estados Unidos. Tais projetos geraram protocolos de comunicação que definem o formato de 

mensagens de rede, redes de protótipos e programas aplicativos, como navegadores (KUROSE; 

ROSS, 2013). 

 Ao longo dos anos vários navegadores foram criados, cada um com seus protocolos e 

padrões que causavam grandes problemas de incompatibilidade (ZELDMAN, 2001). Ao abrir 

uma página web em um determinado navegador ela tinha um aspecto, enquanto em outro 

navegador essa visualização era diferente. Isso gerou dificuldades para os desenvolvedores 

que precisavam criar versões de páginas web diferentes para navegadores distintos.  

Como forma de minimizar a quantidade de desenvolvimento e manutenção e romper 

barreiras de interoperabilidade e portabilidade foram criados frameworks. São ferramentas que 

auxiliam o desenvolvedor a trabalhar com determinada linguagem. Eles entregam 

funcionalidades pré-prontas, bastando ao utilizador adaptar aquilo ao seu projeto. Embora 

venham com a intenção de ser um facilitador ainda existem muitas discussões (WICKES, 2018) 

e dúvidas sobre a real necessidade de utilização ou não dos frameworks. 

Diante desse questionamento, este trabalho busca respostas para a seguinte pergunta: 

como a utilização de diferentes frameworks na camada de apresentação impacta na 

complexidade de codificação e no desempenho de páginas web? A hipótese que permeia este 

trabalho é que os frameworks possuem impactos diferentes nos aspectos de complexidade de 

codificação e no tempo de interpretação das páginas web. 

Este trabalho tem por objetivo geral avaliar os aspectos de complexidade de codificação 

e desempenho na utilização de frameworks de apresentação em páginas web.  

Para alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram elencados: 

● listar os principais frameworks de apresentação utilizados em páginas web; 

● identificar as principais funcionalidades e componentes presentes nas 

tecnologias elencadas; 
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● elaborar Provas de Conceito das funcionalidades e componentes dos frameworks 

no intuito de avaliar os aspectos de complexidade de codificação e de 

desempenho; 

● discutir os resultados da avaliação, ressaltando os aspectos de complexidade de 

codificação e de desempenho entre cada framework. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Páginas Web 

 

Quando um usuário realiza uma pesquisa ou tenta acessar uma URL, o navegador gera 

uma requisição ao servidor. Temos então o início do fluxo que passa pelas seguintes etapas: 

espera pela URL, possível redirecionamento, possível cache, DNS, TCP, requisição, resposta, 

processamento e página carregada. As Figuras 1 e 2 ilustram de maneira simplificada o processo 

realizado. 

 

Figura 1 – Comportamento de requisição-resposta do HTTP 

 

Fonte: KUROSE; ROSS, 2013, p. 73 

 

Uma página web é simplesmente um documento que é renderizado ("mostrado") por 

um navegador. Tais documentos são escritos com uso da linguagem HTML[...]. Uma 

página web pode possuir uma variedade de diferentes tipos de recursos incorporados 

a ela, como: informação de estilo[...]; scripts[...] e mídias[...]. (PATONNIER et al., 

2014) 
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Figura 2 – Solicitação de um arquivo HTML 

  

Fonte: KUROSE, 2013, p. 75 

 

  As informações de estilo se referem à tecnologia CSS, ela é a linguagem que define o 

estilo de apresentação de um documento HTML para o usuário. Ao retornar a página o 

navegador está fazendo a combinação de conteúdo mais a informação de estilo, convertendo 

HTML e CSS para dentro do DOM, uma vez que ele é a representação do documento na 

memória do computador. Já os scripts são roteiros que trazem instruções que são processadas 

e transformadas em ações a serem executadas pelo navegador, adicionando dinamicidade a 

páginas web. Temos o JavaScript como padrão do W3C.  

 

JavaScript é uma linguagem de programação que permite a você implementar itens 

complexos em páginas web — toda vez que uma página da web faz mais do que 

simplesmente mostrar a você informação estática — mostrando conteúdo que se 

atualiza em um intervalo de tempo, mapas interativos ou Gráficos 2D/3D animados, 

etc. (MILLS et al., 2014). 

 

 As tecnologias citadas se encaixam nas duas camadas1 a serem estudadas nesta pesquisa: 

camada de apresentação (CSS) e camada de comportamento (JS). 

                                                 
1 EIS. Diego. Camadas de desenvolvimento cliente-side. Disponível em: <https://tableless.com.br/camadas-de-

desenvolvimento-client-side/> Acesso em: 23 de Setembro de 2018. 
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2.2 Cross-browser 

 

 Cross-browser refere-se à capacidade de uma página, aplicação web ou client-side 

script funcionar em vários ambientes, sejam navegadores ou dispositivos distintos. Pitts 

explica: 

 

Seu navegador exibe o código usando um mecanismo de renderização que processa e 

apresenta uma interpretação do código de um site na tela. O Internet Explorer, o 

Mozilla e o Google Chrome usam mecanismos de renderização diferentes. 

Interpretação é a palavra-chave aqui. Particularmente, CSS e HTML (os códigos 

geralmente usados para formatar sites) não são exibidos de forma idêntica em todos 

os navegadores. Como resultado, um site pode parecer um pouco fora, ou às vezes 

muito desligado, quando visualizado em diferentes navegadores. (PITTS, 2018) 

 

 Os principais fatores que causam problemas de incompatibilidade são:  

1. Múltiplos navegadores – Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, etc. 

2. Diferentes versões de um mesmo navegador – Internet Explorer (9, 10, 11); 

3. Diferentes sistemas operacionais – Windows, Mac, Linux, etc;  

4. Diferentes resoluções – smartphones, tablets, notebooks, etc. 

Efetuar a validação de páginas web em um número razoável de navegadores é uma tarefa 

complexa. O tempo e custo de testar uma página é diretamente proporcional ao número de 

navegadores nos quais ela será testada, sendo assim, é fundamental escolher quais navegadores 

serão considerados de acordo com o público-alvo do projeto. Internet Bankings2 são bons 

exemplos para tal situação, existem requisitos mínimos para permitir o acesso e quando não 

atendido é solicitado que o usuário faça upgrade da versão do navegador ou lhe é indicado 

ferramentas semelhantes. 

A prática de teste de compatibilidade já faz parte do workflow3 de desenvolvimento: 

planejamento inicial; desenvolvimento; testes e correções. Para facilitar essa tarefa existem 

ferramentas desde pagas a gratuitas como: Can I Use (2010); Browsershots (2005); Browsera 

(2009). Os frameworks são ferramentas de auxílio para otimização do tempo pois já vem com 

suporte à grande parte dos navegadores e dispositivos. 

  

                                                 
2 Ferramenta que possibilita que serviços bancários sejam realizados através da internet. 
3 Fluxo de trabalho. 
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2.3 Frameworks 

 

A maioria das páginas web possuem estrutura similar, sendo assim, há uma série de 

passos que devem ser executados cada vez que um site ou aplicação é criado. Montar estruturas 

do zero a cada projeto pode implicar no acréscimo de tempo e aumento do esforço de trabalho. 

Para auxiliar os desenvolvedores nessa tarefa foram criados os frameworks (SCHWARZ, 

2013).  

Frameworks conectam-se diretamente com o código-fonte da página web. Isso faz com 

que existam frameworks que executam as mesmas funções, porém, são implementados em 

linguagens de programação distintas. Também podem incluir diversas ferramentas, bibliotecas, 

compiladores e também APIs. 

A camada de apresentação possui diversos frameworks, os mais populares são Twitter 

Bootstrap e Zurb Foundation. Ambos contam com algumas similaridades como: modularidade, 

templates base e princípios de RWD e Mobile First. A popularidade do Bootstrap torna-se 

maior devido a quantidade de artigos e tutoriais, plugins e extensões de terceiros, criadores de 

temas etc.  

 

2.2.1 Bootstrap 

 

 Twitter Bootstrap, como era conhecido originalmente, é um framework front-end criado 

em meados de 2010. Sua concepção se deu pela combinação dos esforços do designer Mark 

Otto e pelo desenvolvedor Jacob Thornton enquanto trabalhavam no Twitter. Segundo Mark, o 

projeto tinha como premissa melhorar as ferramentas internas da empresa (WAUTERS, 2012), 

começando com coisas simples de HTML e CSS, até que Jacob começou a desenvolver plugins 

e ambos decidiram torná-lo código aberto. 

O Bootstrap já conta com mais de 50 lançamentos, desde pequenas correções à versões 

de reescrita completa do framework, como a v2, v3 e recentemente a v4. Ao analisar as 

descrições de cada versão, nota-se que a preocupação com a compatibilidade entre navegadores 

era constante. Na versão 1.1.0, lançada em 2011, foi adicionado o suporte à IE7 e IE8, algo que 

foi significativo já que grandes empresas estavam abandonando browsers mais antigos. Um dos 

casos mais notáveis foi a gigante Google que no mesmo ano já havia anunciado que iria deixar 

de dar suporte ao IE7 (Internet Explorer 7). 
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Entre a criação do Bootstrap 3 e lançamento da primeira versão estável do Bootstrap 4 

houve um intervalo de cerca de 5 anos. O Bootstrap 4 conta com modificações significativas 

comparado com as versões anteriores, como a construção com base em flexbox e novo enfoque 

de suporte a navegadores específicos. 

“Flexible Box Module, geralmente chamado de flexbox, foi projetado como um modelo 

de layout unidimensional, e como um método que poderia oferecer distribuição de espaço entre 

itens numa interface e capacidades poderosas de alinhamento.” (ANDREW, 2017). 

Tradicionalmente, o layout do Bootstrap era fundamentado por estilos baseados na propriedade 

float. Em versões recentes, uma alternativa do flexbox foi disponibilizada, mas, devido ao seu 

amplo suporte a navegadores, o flexbox tornou-se o carro-chefe do grid do Bootstrap. 

A partir de 2012 os navegadores começaram a implementar as novas especificações de 

CSS3, tais como, media queries, animations (transforms e transitions) e o próprio flexbox. Em 

2015, quando a primeira versão alpha do Bootstrap 4 foi lançada, o suporte ao flexbox já existia 

por parte dos navegadores, seja com a utilização de prefixos ou não, o que tornou inevitável o 

abandono ao IE8, IE9 e iOS 6. 

Mesmo com todas as mudanças, o framework continuou preocupado com a renderização 

cross-browser e com isso veio o Reboot. O Bootstrap define o Reboot como uma coleção de 

alterações de CSS específicas de elementos em um único arquivo, ou seja, um arquivo de reset 

baseado no Normalize CSS. 

Como citado anteriormente, o Bootstrap é um framework modular contendo 24 

componentes de layout que vão de alertas a tooltips. Entre eles temos alguns que são comuns a 

quase todos os tipos de projetos: 

● Buttons: São vários estilos de botões pré-definidos, cada um com sua própria 

finalidade semântica, com suporte a vários tamanhos e estados (active, disabled, 

toggle). 

● Cards: Fornecem um contêiner de conteúdo flexível e extensível com diversas 

alternativas e opções. São construídos com o mínimo possível de marcações 

HTML e estilos, mas, ainda assim oferecem um enorme controle e poder de 

personalização. Construído com flexbox, os cards oferecem fácil alinhamento e 

combinam bem com outros componentes do Bootstrap.  
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● Nav, Navbar e Dropdown: A navegação disponível no Bootstrap compartilha 

marcações e estilos gerais, da forma básica da classe .nav aos estados active e 

disabled. O componente nav é construído com  flexbox e fornece uma base sólida 

para a estruturação de todos os tipos de componentes de navegação. A navbar é 

navegação principal do site, sendo inserida por convenção no topo da página. O 

dropdown é um menu em que suas opções são ocultas até que um dado botão 

seja acionado, ou seja, várias sub-opções de uma opção de menu. No Bootstrap 

os dropdowns são construídos com uma biblioteca de terceiros, Popper.js, que 

fornece posicionamento dinâmico e detecção de viewport. 

● Popovers: Assim como os tooltips, servem para esclarecer ou ajudar o usuário 

a usar o conteúdo sobre o qual passam o mouse. A diferença é que os popovers 

costumam ser utilizados quando o conteúdo é mais detalhado, podendo incluir 

um cabeçalho e muitas linhas de texto. 

 

2.2.2 Foundation 

 

“Foundation for sites” e “Foundation for emails” são componentes da família de 

frameworks front-end desenvolvidos pela Zurb. O “Foundation for sites” que para simplificar 

chamaremos apenas de Foundation, teve um surgimento similar ao Bootstrap. Ambos nasceram 

da necessidade de resolução de problemas internos das empresas em que foram criados.  

 

O Foundation teve suas origens no guia de estilo ZURB, que usamos em todos os 

projetos de clientes. Anos atrás, decidimos que precisávamos de uma estrutura que 

nos permitisse rapidamente prototipar. Nós pegamos nosso CSS global, plugins 

jQuery, elementos comuns e melhores práticas, e os colocamos no que se tornou 

Foundation (Zurb, [201-?]). 

 

 Antes de tornar-se o framework Foundation, esse styleguide – que havia sido projetado 

em 2008 – fortaleceu-se à medida que duas tendências tecnológicas cresciam4. Uma tratava-se 

do movimento open-source que ganhava impulso e a outra era referente a popularidade dos 

                                                 
4 Zurb. 11 things you didn’t know about Foundation. Disponível em: <https://zurb.com/blog/11-things-you-

didn-t-know-about-foundatio> Acesso em: 30 de Setembro de 2018. 
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dispositivos móveis. Aproveitando essas tendências, o framework chegou ao público sendo 

open-source e responsivo. 

 Frameworks em geral possuem categorias de conteúdo em comum como: estrutura, 

elementos de UI Design e extensões. A estrutura pode abranger o sistema de organização e 

divisão de arquivos além da estrutura do próprio código. Os componentes de UI são os 

elementos de design comuns aos projetos, tais como: menus e botões. Já as extensões vêm da 

comunidade que utiliza o framework, o desenvolve e disponibiliza feedbacks, além de produzir 

templates, plugins, estudos de caso etc.  

 No Foundation temos uma lista extensa de componentes de interface do usuário e aqui 

estão uns dos que são frequentemente usados nos projetos em geral: 

● Controls: 

○ Buttons: Um botão básico pode ser criado com o mínimo de marcação, 

podendo utilizar a tag <a> quando tratar-se de um link ou a tag <button> 

quando for executar uma ação que modifique algo na página atual. 

● Navigation: 

○ Menu: O menu é um componente flexível para todos os fins de 

navegação. Ele substitui a lista inline, a navegação lateral, a sub-

navegação e a barra de ícones do Foundation 5, unificando-as em um 

componente. 

● Containers: 

○ Card: Um card é um componente com uma classe .card aplicada, sendo 

possível inserir qualquer tipo de conteúdo dentro. É preciso certificar-se 

de envolver o conteúdo em um elemento que contenha a classe .card-

section para obter a aparência tradicional do cartão. 

Obs: No IE 11 existe um bug do flexbox anexado à esse componente. Ao 

usar o card com uma imagem é possível que apareçam espaços em 

branco abaixo das imagens para que corresponda ao tamanho original da 

imagem. É necessário usar a classe .card-image envolvendo a imagem 

para resolver isso. 

○ Dropdown: Os painéis dropdown, diferentemente do dropdown de 

menu, não seguem a sintaxe do componente menu e contam com a 
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necessidade de um gatilho para serem ativados. Sua estrutura é composta 

de uma classe .dropdown-pane, atributo data-dropdown e um 

identificador exclusivo para ser referenciado no gatilho. 

○ Reveal: Um modal é apenas um contêiner vazio, portanto você pode 

colocar qualquer tipo de conteúdo dentro dele, de texto a formulários. 

Para criar um modal, adicione a classe .reveal, o atributo data-reveal e 

um identificador exclusivo a um contêiner. 

 

2.2.3 Materialize 

 

 Em 2014 a Google lançava uma versão nova de seu sistema operacional Android, o 

Android Lollipop. Essa versão mudaria radicalmente o Android, através da criação e da 

utilização de uma nova metodologia de design, que foi batizada de Material Design. De forma 

geral, consiste de um conjunto de diretrizes criado pela Google para padronizar tudo o que 

envolve o Android e resolver um dos grandes problemas desse sistema, a falta de unidade visual 

e de usabilidade nas interfaces que gerenciava. 

 A metodologia acima visa combinar princípios clássicos de um bom design com a 

inovação e possibilidades trazidas com a tecnologia e ciência. O objetivo é desenvolver um 

único sistema que permita uma experiência unificada entre plataformas e tamanhos de 

dispositivos. Seguindo o mesmo propósito, um grupo de estudantes da Universidade Carnegie 

Mellon uniu-se para criar o Materialize CSS. 

 

Utilizando elementos e princípios do Material Design, conseguimos criar um 

framework que incorpora componentes e animações que fornecem mais feedback aos 

usuários. Além disso, um único sistema responsivo subjacente em todas as 

plataformas permite uma experiência de usuário mais unificada (Materialize, [201-

?]). 

 

 Materialize têm uma quantidade considerável de componentes e é interessante ressaltar 

que há um grande foco nas interações que esses itens produzem. 

● Components: 
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○ Buttons: Existem 3 tipos principais de botões descritos no Material 

Design. O raised é um botão padrão que significa ações e busca dar 

profundidade a uma página praticamente plana. O botão de ação circular 

floating destina-se a funções muito importantes dentro da interface. 

Botões flat são normalmente usados em elementos que já possuem 

profundidade, como cards ou modais. 

○ Cards: São um meio conveniente de exibir conteúdo composto de 

diferentes tipos de objetos. Eles também são adequados para apresentar 

objetos semelhantes cujo tamanho ou ações suportadas podem variar 

consideravelmente, como fotos com legendas de comprimento variável. 

○ Navbar: A barra de navegação é envolvida por uma tag HTML5 Nav. 

Existem duas partes principais da navbar: Um logotipo ou link de marca 

e os links de navegação. Você pode alinhar esses links para a esquerda 

ou para a direita. 

● JavaScript: 

○ Toasts: Materialize fornece uma maneira fácil para você enviar alertas 

discretos para seus usuários através desse componente. Eles são 

posicionados e dimensionados de forma responsiva. 

○ Dropdown: Este componente não é direcionado apenas para dropdowns 

de menu, é possível adicionar uma lista suspensa a qualquer botão. 

Certifique-se de que o atributo data-target corresponda ao identificador 

na tag.  

○ Modals: São usados para caixas de diálogo, mensagens de confirmação 

ou outro conteúdo que possa ser chamado. Para que o modal funcione, é 

preciso adicionar o identificador do modal ao link do gatilho. Para 

adicionar um botão de fechamento, basta adicionar a classe .modal-close 

ao seu botão. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa está dividida em três fases: identificação dos principais frameworks e suas 

funcionalidades; elaboração de PoCs dos componentes e avaliação do desempenho dos 

mesmos. Em primeiro momento a pesquisa assume caráter exploratório que segundo GIL 

(2002, p. 41), consiste em proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses.  

Nessa primeira fase foram elencados três frameworks: Bootstrap, Foundation e 

Materialize. Alguns requisitos serviram de base para a escolha dos frameworks adequados, entre 

eles temos a popularidade diante dos desenvolvedores no Github (KEYCDN, 2018) e 

documentação detalhada.  

Na segunda fase foram elaboradas as PoCs. Sua utilização é comum na área de 

desenvolvimento pois ela gera uma evidência documentada de que um produto ou serviço em 

potencial pode ser bem-sucedido (KATS et al., 2012). Em relação à páginas web, as Provas de 

Conceito ajudam a validar se a página pode realmente ser construída ou encontrar os 

frameworks mais eficazes para usar no desenvolvimento. 

A terceira fase da pesquisa seguiu o rumo descritivo, visto que para o teste de 

desempenho ser bem-sucedido era fundamental observar as etapas do processo, as ferramentas 

utilizadas e as dificuldades que surgiriam. Pesquisas descritivas se propõem a estudar e 

interpretar um problema de pesquisa sem a interferência do investigador, a esse respeito, Gil 

declara: 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, 

p. 42). 

 

Duas formas de avaliação foram executadas: coleta de dados por meio de questionário 

e análise de desempenho utilizando o benchmark Apache JMeter. O método de questionário foi 

escolhido por conta de sua natureza quantitativa descritiva, já que buscava-se obter as opiniões 

de um determinado grupo de pessoas e verificar se tais opiniões estavam de acordo com a 
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realidade. Nessa etapa houve uma comparação entre os dados obtidos através do questionário 

e dados obtidos por meio de uma análise de desempenho usando o Apache JMeter. 

Os resultados foram analisados com objetivo de mostrar os aspectos de complexidade 

de desenvolvimento e encontrar os pontos fracos e fortes de cada framework.  

3.1 Provas de Conceito 

  

 As Provas de Conceito serviram para ponderar sobre a aplicação em tempo real e 

vantagens no momento de desenvolvimento. Essa atividade e o questionário são 

complementares, em razão de que ambas salientam os aspectos de desenvolvimento ao invés 

de focar apenas no desempenho do produto final.  

 Sua realização foi em ambiente virtual com auxílio dos navegadores Google Chrome e 

Mozilla Firefox. Conta com uma análise documental fundamentada no guia oficial 

disponibilizado pelas tecnologias escolhidas. 

3.2 Questionário 

 

O público participante do questionário era composto por desenvolvedores front-end 

(júnior, pleno e sênior), que responderam sobre seu tempo de experiência profissional na área, 

adoção de frameworks e se os mesmos geravam benefícios para o desenvolvimento cross-

browser.  

O local de pesquisa foi virtual, especificamente em comunidades de desenvolvimento 

front-end do Brasil que se encontram em redes sociais. A ferramenta de coleta de dados 

escolhida foi o Google Forms por não limitar a quantidade de participantes. Antes de aplicar o 

questionário foram realizados testes com um grupo de desenvolvedores (que atuam em agências 

de Fortaleza) para que possíveis erros fossem eliminados antes do envio para os demais 

participantes.  

3.3 Análise de Desempenho  

 

Para realizar a análise de desempenho foi utilizado o benchmark Apache JMeter. Criado 

em 2007 pela Apache Software, o JMeter (RAMAKRISHNAN, 2017) é uma aplicação desktop 
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que tem como requisito mínimo a utilização do Java 8 e roda em qualquer sistema operacional. 

Essa ferramenta cria cenários de testes que replicam a forma de uso dos sistemas testados, 

ajudando a visualizar problemas no tempo de resposta das aplicações. 

Neste teste cada protótipo foi submetido a uma avaliação de carga e stress onde o 

objetivo era verificar se os resultados demonstravam grande diferença entre frameworks. Foram 

simulados picos de usuários na página, iniciando com uma carga baixa de requisições e 

aumentando gradativamente, gerando variações de tempo de resposta médio e vazão. 
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4 E-COMMERCE 

 

E-commerce, ou comércio eletrônico é simplesmente a venda e compra de serviços e 

mercadorias através de um meio eletrônico, como a Internet. Existem diferentes sites de 

comércio eletrônico para cada campo. O tipo mais comum é a venda a varejo, mas há muitos 

outros também, como sites de leilão, serviços business-to-business, portais de música, por 

exemplo. Um ponto a ser destacado é que e-commerces são aplicações ricas que contam com 

interações de diferentes níveis de impacto e prioridade para os seus usuários. Tal característica 

faz com que essa plataforma seja um dos casos onde a adoção de frameworks é relevante, por 

vezes sendo crucial devido ao seu tamanho e capacidade de expansão. 

Uma lista de funcionalidades foi elaborada com base em e-commerces de grandes 

empresas nacionais e internacionais. Os elementos foram classificados de acordo com o 

possível impacto que eles podem exercer sobre o objetivo do usuário que é realizar uma compra. 

Os modais de login e prévia de compra foram classificados como baixo grau de impacto já que 

os mesmos podem e geralmente são substituídos por links de páginas internas.  

 

Tabela 1 – Funcionalidades vs. Impacto 

Funcionalidade Grau de Impacto 

Menu principal Alto 

Adicionar produtos Alto 

Overlay de login Baixo 

Cart preview Baixo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Seguindo os objetivos específicos elencados anteriormente, componentes dos frameworks 

serão aplicados aos itens dessa lista no intuito de avaliar os aspectos de compatibilidade e de 

desempenho entre diferentes navegadores. A Figura 3 ilustra o panorama das funcionalidades 

selecionadas e seus modelos de layout. 
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Figura 3 – Visão geral das funcionalidades 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1 Menu principal 

 

 A adoção de menus multinível foi unânime entre os e-commerces analisados. Durante 

a pesquisa sobre essa possível tendência foram encontrados diversos estudos da área de UX 

design que embasam tal escolha. Destaca-se o artigo "UX guidelines for ecommerce 

homepages, category pages and, product listing pages" publicado no site oficial do Nielsen 

Norman Group, nele a autora declara: 

 

Para suportar as várias maneiras pelas quais as pessoas navegam pelos produtos, uma 

poli-hierarquia pode melhorar a capacidade de localização, permitindo que 

determinados itens ou subcategorias existam em mais de uma categoria pai. Quando 

os usuários não encontram o que querem onde esperam encontrá-lo, eles assumem 

que o site não oferece o que eles precisam (HARLEY, 2018). 

 

A estética de tais menus foca na clareza, com mais espaço para texto e formatação mais 

consistente. A Figura 4 demonstra o layout a ser utilizado como referência para a codificação 

desse componente no protótipo. 
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Figura 4 – Menu principal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2 Adicionar produtos 

 

Dentro de um e-commerce a eficiência é medida de forma simples: pelo número de 

compras completas. Se os usuários não comprarem, o design não significa nada e as partes 

interessadas perdem dinheiro. Cada botão, link e card pode desempenhar papel crucial e alterar 

significativamente a conversão. 

 

Nos sites de comércio eletrônico, a primeira etapa da compra de um produto é 

adicioná-lo ao carrinho de compras. O feedback claro de que essa etapa foi concluída 

com sucesso dá aos usuários uma sensação de controle e permite que eles continuem 

comprando com confiança ou prossigam com o checkout. Ele também está em 

conformidade com duas das 10 heurísticas de usabilidade - visibilidade do status do 

sistema e prevenção de erros, pois assegura às pessoas que elas não se enganaram e 

adicionaram o item errado (LAUBHEIMER, 2018). 

 

Cerca de 80% dos sites analisados possuíam o mesmo tipo de disposição: homepage 

formada por listagens de produtos em destaque, mais vendidos e por categoria. Os itens 

expostos nas prateleiras – conhecidos como cards – eram compostos pela combinação de 
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imagem do produto, título, avaliação dos consumidores, preço e parcelamento envolvidos pela 

tag de link.  

A não utilização de botões de compra em geral atrelava-se a marketplaces ou lojas onde 

as mercadorias possuíam variações, situações na qual faz-se necessário redirecionar o 

consumidor para página do produto, a fim de que o mesmo possa selecionar as opções 

desejadas. Em circunstâncias divergentes é gerado um clique extra para executar a compra, os 

seguintes casos de uso exemplificam isso:  

1. Temos um card composto por link mais botão, se o cliente quiser saber os 

detalhes da peça o link estará ali para desempenhar seu papel, caso ele tenha 

certeza que aquele é o produto desejado a seleção ocorre diretamente na página 

em que ele se encontra (homepage, página de categoria etc.).  

2. O card não contém botão e isso torna obrigatório a visitação da página interna 

visto que lá possui a opção de compra. 

O protótipo toma como base o primeiro caso. Tal escolha requer feedbacks nítidos que 

reforcem ao usuário que algo foi incorporado à suas compras, porém, essa ação demonstrou-se 

problemática nas plataformas estudadas:  

● 37,5% redirecionam para páginas com diagramação confusa e espaçamentos que não 

são suficientes para separar o conteúdo (título da página atual, área de produtos 

sugeridos e tabela contendo os itens selecionados pelo consumidor); 

● 50% modificam a navegação do header dentro da página redirecionada, removendo 

botão de carrinho e menu principal, dessa forma a responsabilidade de encontrar o 

caminho para outras páginas fica por conta do usuário (efetuando uma busca ou clicando 

na logo da loja) 

● Apenas 25% geram feedback claro tanto no card do produto quanto no botão de 

carrinho. 

 A Figura 5 representa a estrutura a ser adotada durante a codificação dessa interação, 

nela temos a listagem dos produtos juntamente com um modal demonstrando o feedback após 

a adição do produto ao carrinho. 
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Figura 5 – Feedback ao adicionar um produto 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.3 Overlay de Login 

 

Figura 6 – Formulário de login 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 A Figura 6 exemplifica o funcionamento deste componente. Após o clicar na opção de 

login no topo da página, uma sobreposição será ativada e dentro estará contido o formulário de 

login da loja. 

 

[...] as sobreposições que incluem campos de formulário possibilitam o acesso ao 

formulário a partir de qualquer tela, sem a necessidade de carregar uma nova página. 

Esta é uma opção muito atraente para coisas como formulários de login e assinatura. 

(WHITENTON, 2015). 

 

4.4 Cart preview 

 

Figura 7 – Prévia dos itens do carrinho 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A funcionalidade ilustrada na Figura 7 atua como complemento ao feedback de compra 

discutido na seção 4.2. Trata-se de uma prévia dos produtos adicionados ao carrinho de 

compras, no qual temos a quantidade de itens, a listagem de produtos (foto em miniatura, nome 

do item, quantidade, preço unitário e botão de remoção) e botões de navegação (ver carrinho 

ou finalizar compra).   
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5 PROTÓTIPOS 

 

 Os protótipos são a combinação das Provas de Conceito de cada funcionalidade 

elencada anteriormente. Foram geradas evidências documentadas sobre possíveis problemas 

técnicos de cada framework, existência de componentes que embasassem a construção e 

formatação visual dos elementos, observações sobre sua arquitetura organizacional além da 

concepção de uma tabela comparativa demonstrando os prós e contras de cada ferramenta 

estudada. 

 A cada implementação foi utilizado um arquivo customizado que visava atender dois 

propósitos: agregar fidelidade ao layout sem mexer na estrutura original e testar herança e 

especificidade dos elementos. 

5.1 Bootstrap 

 

 Existem múltiplas formas de utilização do Bootstrap como: instalações gerenciadas por 

pacotes, especificamente o npm do NodeJs e a Ruby gem; inclusão dos arquivos (CSS e/ou JS) 

compilados através do BootstrapCDN, comprando um de seus temas oficiais ou simplesmente 

fazendo download dos arquivos em seu repositório no Github.  

 Em seu respectivo tópico na seção sobre frameworks, é dito que o mesmo se conFigura 

como um framework modular. Em sua versão não compilada podemos ver melhor essa 

característica através de seus 89 arquivos de SCSS divididos entre mixins, grid, resets, 

componentes e utilitários. Além desses arquivos foi incluído o arquivo custom-style.scss que 

contém ajustes pontuais de cores, posicionamentos e toda a personalização com base no layout 

projetado. 

 O tema é composto por três arquivos principais (ver Tabela 2): um é responsável por 

importar os elementos do tema; um controla o sistema de grid do framework e outro contém os 

resets. Essa divisão concede liberdade ao desenvolvedor para usar apenas o essencial ao seu 

projeto. 
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Tabela 2 – Divisão do framework Bootstrap 

Arquivo SCSS Layout Content Components Utilities 

Main (bootstrap) Incluso Incluso Incluso Incluso 

Grid (bootstrap-

grid) 

Somente 

sistema de grid 

Não incluso Não incluso Somente flex 

utilities 

Reboot 

(bootstrap-reboot) 

Não incluso Somente resets Não incluso Não incluso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para os fins de avaliação do protótipo, o framework foi utilizado em sua forma completa 

contendo arquivos não minificados. Após cada alteração feita o arquivo passava por uma 

compilação gerando o main.css que é chamado no index. 

A primeira observação encontrada durante o desenvolvimento é referente a estrutura 

padrão para que o framework possa funcionar. Tanto o reboot como o grid necessitam importar 

módulos functions, variables e mixins (no caso do grid apenas alguns dos mixins são cruciais, 

podendo então ser chamados separadamente). 

 

Tabela 3 – Funcionalidades vs Componentes Bootstrap 

Funcionalidade Imports 

4.1 Menu principal nav, navbar, dropdown 

4.2 Adicionar produtos card, modal 

4.3 Overlay de Login forms, buttons, modal 

4.4 Cart preview tables, dropdown 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Podemos ver que alguns módulos são convenientes para funcionalidade distintas (ver 

Tabela 3): dropdown servindo para o menu principal e para o cart preview, por exemplo. A 

Figura 8 representa a estrutura obtida após a implementação das funcionalidades propostas na 

seção anterior.  
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Figura 8 – Main Bootstrap 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Link do protótipo: https://isabelasilveira.github.io/tcc/bootstrap-4.3.1/ 

Tabela 4 – Prós/Contras Bootstrap 

Prós Contras 

Fácil instalação Excesso de classes 

Documentação detalhada 47 KB só no arquivo de variáveis 

 Menu dropdown não responsivo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

https://isabelasilveira.github.io/tcc/bootstrap-4.3.1/
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5.2 Foundation 

 

 O Foundation disponibiliza diversas opções de download partindo das categorias CSS 

e SASS. Na primeira são geradas as folhas de estilo já minificadas nas seguintes formas: 

Completa; Essencial (que é mais leve, porém, contém menos componentes) e Personalizada. 

Sua forma personalizada, como demonstrada na Figura 9, permite que o desenvolvedor escolha 

os componentes desejados e defina seus padrões de grid, cores e alinhamento de texto. 

 

Figura 9 – Instalação da versão Custom Foundation 

 

Fonte: Site oficial do Zurb Foundation. 

 

O protótipo foi montado com base na segunda categoria (SASS), com arquivos não 

minificados para que fosse possível entender melhor sua divisão nas pastas e estrutura. Algumas 

situações foram analisadas: instalação via download do repositório e instalação através de 

gerenciadores de pacotes. A primeira seguia a mesma forma utilizada no framework 

concorrente: download do repositório, inserção de um módulo customizado e para encerrar teria 

a compilação.  

Mesmo com sua documentação extensa e vídeos tutoriais, o primeiro contato com a 

ferramenta é potencialmente exaustivo. O processo fluía normalmente até a compilação não ter 

êxito. Não foram geradas mensagens de erro, porém, o arquivo compilado estava em branco.  
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Após muitas tentativas, o problema persistia e houve a indagação se a causa seria 

alguma conFiguração da máquina utilizada durante o desenvolvimento, porém, o passo-a-passo 

foi refeito em outra máquina e o resultado foi o mesmo. No fórum oficial do foundation existe 

uma discussão com o título “What does it take to get Foundation working with SCSS” e nela 

são apontados vários obstáculos encontrados durante sua instalação. 

Nesse ponto a ferramenta acaba se prejudicando, se a curva de aprendizado é grande 

pode acabar desestimulando os desenvolvedores iniciantes e assim diminuindo seu potencial de 

crescimento. Vejamos o caso do Bootstrap, com uma evolução lenta quando comparado ao 

Foundation, mas, com uma comunidade em constante expansão. 

Para dar continuidade à montagem do protótipo era preciso seguir para a instalação via 

gerenciadores de pacote. Em sua documentação oficial não há uma sequência lógica de pré-

requisitos e nem sua ordem de instalação, porém, a desenvolvedora Fernanda Leite criou o 

artigo “Foundation 6 para iniciantes - Primeiros passos” onde o processo de instalação é 

simplificado. 

 

Tabela 5 – Pré-requisitos da instalação do Foundation 

Pré-requisitos Descrição 

Node Js Plataforma para desenvolvimento de aplicações server-side baseadas 

em rede utilizando JavaScript  

Npm Gerenciador de pacotes nativo do Node (Node Package Manager) 

Gulp Automatizador de tarefas cuja função é realizar atividades como 

concatenação de arquivos, minificação, testes e muitas outras coisas 

necessárias para a criação de um código rápido e eficiente 

Bower Ferramenta de gerenciamento de dependência utilizado para controlar 

componentes de front-end como html, css, js 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A Tabela 5 lista os pré-requisitos para que a instalação por meio de gerenciadores de 

pacotes ocorra, já a Figura 10 demonstra a tela de conFiguração do tema no prompt de comando 

do NodeJS. 
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Figura 10 – Instalação do Foundation via NodeJs 

 
Fonte: Print do prompt de comando do NodeJS 

 

Sua estrutura robusta traz suas vantagens como sincronização automática com o 

browser (reload automático da página) e um conjunto de minificação e compressão que tornam 

os arquivos surpreendentemente leves, no entanto sua organização é desconexa e diferente do 

que é exibido na sua documentação como mostra a Figura 11.  

 

Figura 11 – Estrutura dos arquivos Foundation 

 

Fonte: Documentação do framework 

 

O framework conta com três tipos de grid, um baseado em flutuação (propriedade float), 

outro é estruturado sobre flexbox e por último um grid personalizado. Batizado como XY, esse 

é um grid próprio criado pelos desenvolvedores do Foundation. Em sua documentação os 

criadores advertem: 
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A grade flexível é suportada apenas no Chrome, Firefox, Safari 6+, IE10 +, iOS 7+ e 

Android 4.4+. O Flexbox é suportado no Android 2, mas não é confiável o suficiente 

para uso com essa grade. (Consulte o suporte ao navegador do flexbox.) 

Recomendamos usar apenas a grade flexível em projetos que podem viver com 

suporte de navegador puramente de ponta (Zurb, [201-?]). 

 

Durante o desenvolvimento foram encontrados dois pontos que merecem destaque: a 

adoção do conceito mobile first e manipulação de js sem estilos inline, ambos expostos através 

do menu principal. Essa funcionalidade costuma ser um dos itens mais complexos de ajustar 

devido ao aninhamento de vários dropdowns e pelo fato de que por padrão os frameworks 

modificam posicionamento e animação via JavaScript. Essa prática dificulta os ajustes e 

provoca a utilização de declarações !important5 no css sem necessidade. 

O componente dropdown-menu ganha notoriedade por sua interação ser com base em 

classes. Há alternância de classes para quando o menu ativo/inativo, quando um elemento filho 

é clicado e o mais importante ajustando seu posicionamento em diferentes resoluções. Ao 

verificar a versão mobile não foi preciso realizar nenhum ajuste pois sua construção foi feita 

pensando no conceito mobile first como apontado anteriormente. A Tabela 6 lista os 

componentes utilizados no protótipo. 

 

Tabela 6 – Funcionalidades vs Componentes Foundation 

Funcionalidade Imports 

4.1 Menu principal nav, navbar, dropdown-menu 

4.2 Adicionar produtos card, reveal 

4.3 Overlay de Login forms, buttons, reveal 

4.4 Cart preview table, dropdown 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O app.scss é o responsável pelo gerenciamento, importando os componentes do 

framework contidos dentro da pasta node_modules (settings.scss, foundation.scss e motion-

ui.scss) e é o arquivo que o gulp acompanha as mudanças e efetua a compilação. A Figura 12 

                                                 
5 MDN. Especificidade. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Specificity> 

Acesso em: 31 de Maio de 2019. 
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exibe o arquivo foundation.scss, nele está contido as chamadas do outros módulos do 

framework. 

Figura 12 – Main Foundation 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Link do protótipo: https://isabelasilveira.github.io/tcc/foundation-6/ 

 

A Tabela 7 lista as observações encontradas durante o desenvolvimento, categorizando-

as em pontos positivos (prós) e pontos negativos (contras).  

https://isabelasilveira.github.io/tcc/foundation-6/
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Tabela 7 –  Prós/Contras Foundation 

Prós Contras 

Documentação das funcionalidades 

detalhada 

Difícil instalação 

Live reload Estrutura confusa das pastas 

Fácil customização de funcionalidades e 

possibilidade de escolha data-atributo no 

html ou via javascript 

Dificuldade ao conFigurar o tema 

Menu dropdown responsivo Necessidade de conhecer e saber utilizar 

ferramentas externas como node.js, npm, 

gulp 

CSS final com 75kb  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.3 Materialize 

 

 As formas de instalação do Materialize são análogas aos métodos utilizados pelos 

concorrentes: sass, npm e bower, além disso, seu site oficial disponibiliza a opção de download 

direto. O framework conta com uma estrutura simplificada onde o diretório principal possui 

duas pastas, uma contendo os scripts e outra com as folhas de estilo. 

 O grid padrão segue o formato de flutuação (propriedade float), algo que pode-se 

considerar ultrapassado já que temos um bom nível de suporte ao Flexbox e CSS Grid tem 

ganhado destaque nos últimos anos. Usar o float para posicionar os elementos dentro do layout 

gera bugs que precisam “hacks” para serem resolvidos, entra em cena o clearfix. Elementos 

flutuantes têm as suas características de altura e conteúdo ignoradas pelo elemento pai 

(container), de modo que, o container fica com 0 pixels de altura. Ver exemplo na Figura 13. 
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Figura 13 – Clearfix 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro problema encontrado com esse layout flutuante é relacionado a alinhamento dos 

itens. Como não há uma propriedade que posicione os elementos de maneira a ocupar 100% do 

container, é preciso definir larguras fixas ou porcentagens para os componentes a cada 

breakpoint (desktops, tablets, smartphones). Esse era o caso do cabeçalho do protótipo onde 

logo, busca, links de acesso e carrinho precisaram de tamanhos, diferentemente dos outros 

frameworks que calculavam o valor necessário de acordo com o conteúdo existente (ver Figura 

14). A situação repetiu-se no menu principal, no qual tornou-se necessário sobrescrever o estilo 

flutuante inserindo display: table no elemento pai e display: table-cell nos itens filhos. 

 

Figura 14 – Header protótipo Materialize 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A inserção de animações de transição nos componentes é um dos pontos positivos no 

framework, entretanto, sua execução deixa a desejar. Em todos os casos verificados as 

interações contam com manipulações onde o javascript injeta atributos de estilo de maneira 

inline (ver Figura 15), sendo preciso utilizar a regra !important discutida na seção 5.2. 
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Figura 15 – CSS inline no dropdown Materialize 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Devido ao uso do Material Design como guia de estilo, a customização passa a ser mais 

exaustiva do que a criação do zero. O menu principal se enquadra nessa situação. A 

complexidade de montagem tornou-se maior pois além de reposicionar os elementos era preciso 

manipular o JavaScript para a interação ganhar o segundo nível de dropdown. 

 

Tabela 8 – Funcionalidades vs Componentes Materialize 

Funcionalidade Imports 

4.1 Menu principal nav, navbar, dropdown 

4.2 Adicionar produtos card, modal 

4.3 Overlay de Login forms, buttons, modal 

4.4 Cart preview tables, dropdown 

Fonte: Elaborado pelo autor   

 A Tabela 8 possui a relação dos componentes utilizados no desenvolvimento e a Figura 

16 exibe suas chamadas dentro da principal folha de estilo do framework 
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Figura 16 – Main Materialize 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Link do protótipo: https://isabelasilveira.github.io/tcc/materialize-v1.0.0/ 

 

 Assim como nas PoCs anteriores, foram identificadas as vantagens e desvantagens 

encontradas ao longo da codificação. Apesar das semelhanças com os concorrentes, o 

Materialize demonstrou ter uma quantidade maior de pontos negativos do que a combinação 

dos pontos negativos dos outros frameworks (ver  Tabela 9).  

 

  

https://isabelasilveira.github.io/tcc/materialize-v1.0.0/
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Tabela 9 – Prós/Contras Materialize 

Prós Contras 

Fácil instalação Grid baseado em floats 

Suporte (Canal de chat no Gitter) Necessidade de criação de reset extra 

Transições suaves Problema de distribuição de elementos 

dentro do container (utilização de .col em 

todos os elementos) 

 Framework focado em um único padrão de 

layout dificultando sua customização 

 Más práticas (necessidade de usar !important 

para sobrescrever atributos adicionados via 

javascript) 

 Classes não semânticas (ex: s12 m4 l3) 

 Necessidade de definição de tamanhos para 

cada elemento  

 Utilização de display: table para justificar o 

menu 

 Não suporta menu aninhados 

 Grid atrelado ao uso de classes .row 

 Especificidade extrema 

input[type=number]:not(.browser-default) 

 Reordenação dos elementos quebra o grid 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6 AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

As avaliações propostas neste trabalho tiveram como objetivo o balanceamento entre 

contribuições pessoais de desenvolvimento, opinião de outros profissionais da área e 

informações estatísticas. A importância da combinação dos 3 elementos vem da existência de 

aspectos não mensuráveis através de apenas um ponto de vista. Um framework pode cumprir 

seu papel de ser compatível entre navegadores, mas, sua dificuldade de implementação pode 

acarretar opiniões negativas entre seus utilizadores, por exemplo.  

6.1 Questionário 

 

 O público alvo deste ensaio são os desenvolvedores de nível pleno e sênior. Os dois 

níveis foram tomados como referência devido as variáveis encontradas por essas categorias 

como: complexidade dos projetos, necessidade de otimização do tempo, período de contato com 

as tecnologias. 

O questionário trouxe vantagens como permitir uma abrangência geográfica mais 

ampla, envolvendo um número maior de respondentes e possuir menos riscos de distorção por 

influência do pesquisador (seja por tom de voz, expressão facial etc.). Por outro lado, o número 

maior de participantes não garantia que o público alvo fosse atingido, de forma que  para 

contornar o problema foram inseridas perguntas chaves sobre a experiência dos participantes.  

A pesquisa é composta por um total de 5 perguntas que variam entre objetivas e escala 

de avaliação. A pesquisa foi submetida à membros de grupos front-end de redes sociais 

(Facebook, Slack e Whatsapp). A Tabela 10 categoriza o formulário por identificador da 

pergunta, enunciado e tipo de resposta. 
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Tabela 10 – Perguntas aplicadas no questionário 

Identificador Enunciado Tipo de resposta 

Q1 Qual seu nível como desenvolvedor Front-End? Objetiva: 

(a) Júnior 

(b) Pleno 

(c) Sênior 

Q2 Qual seu tempo de experiência profissional 

como desenvolvedor Front-End? 

Objetiva: 

(a) Menos de 1 ano 

(b) 1 à 3 anos 

(c) 3 à 6 anos 

(d) 6 à 10 anos 

(e) Mais de 10 anos 

Q3  Qual seu nível de contato com os frameworks 

(Bootstrap, Foundation e Materialize)? 

Objetiva: 

(a) Usei antes e usaria 

novamente 

(b) Usei antes e não 

utilizaria outra vez 

(c) Ouvi falar e gostaria 

de aprender 

(d) Ouvi falar mas não 

me interesso 

(e) Nunca ouvi falar 

Q4 O processo de instalação é fácil (Bootstrap, 

Foundation, Materialize) 

Escala Likert 

Q5 O framework resolve os problemas de 

compatibilidade entre navegadores (Bootstrap, 

Foundation, Materialize) 

Escala Likert 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 1 temos a porcentagem de desenvolvedores de cada nível dentre os 74 

participantes da pesquisa.   
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Gráfico 1 – Resultados obtidos na questão Q01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida foi perguntado o tempo de experiência profissional como desenvolvedor 

Front-End (ver Gráfico 2). Apesar dos grupos onde a pesquisa foi divulgada serem voltados 

para Front-End, é comum que seus integrantes sejam de áreas distintas (designers, 

programadores desktop e entusiastas). 

 

Gráfico 2 – Resultados obtidos na questão Q02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Não existe um parâmetro específico para embasar essa hierarquia, porém, empresas 

costumam usar o tempo de experiência profissional como um dos requisitos. No artigo “Qual a 

diferença entre júnior, pleno e sênior?” perfis são formados para cada nível com base nos 

requisitos dos contratantes: 
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● júnior seria o profissional que está cursando ou é recém graduado e tem entre 2 

a 4 anos de experiência; 

● pleno já é formado, exerce funções mais complexas e têm de 3 a 7 anos de 

experiência; 

● sênior é um profissional que geralmente possui pós-graduação, é capaz de lidar 

com tarefas complexas e gerenciamento de equipe, têm mais de 5 anos de 

experiência. 

As questões Q01 e Q02 serviram para traçar uma descrição dos participantes e verificar 

se os resultados se aproximam dos dados citados acima. Algo interessante foi evidenciado 

durante a análise, em alguns casos houve uma discrepância na relação tempo versus hierarquia. 

8,8% dos participantes já estavam engajados profissionalmente de 3 a 6 anos e mesmo assim 

consideravam-se júnior, como demonstrado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Nível Júnior vs Tempo de profissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Já no Gráfico 4 podemos ver que 36% dos participantes que se definiram como 

desenvolvedores de nível pleno têm de 1 à 3 anos de experiência profissional. Essa faixa é 

interessante, pois, hipoteticamente o participante teve um crescimento descomunal passando de 

júnior para pleno. 
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Gráfico 4 – Nível Pleno vs Tempo de profissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os resultados para o nível sênior saíram dentro do esperado (ver Gráfico 5), 80% dos 

participantes dessa categoria vivenciaram a ascensão dos frameworks, as especificações do 

CSS3, flexbox grid, entre outros. Além disso, 13,3% estavam trabalhando na área quando a 

ideia de criação de um framework estava em fase embrionária. 

 

Gráfico 5 – Nível Sênior vs Tempo de profissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a questão Q03 foi tomada como referência o State of JS Survey. Segundo seus 

criadores trata-se de uma pesquisa anual sobre JavaScript que tem o intuito de identificar quais 



51 

 

 

tecnologias os profissionais estão utilizando, se estão satisfeitos e o que desejam aprender (The 

State of JS, 2016). Essa categorização busca avaliar as respostas a partir de três pilares:  

1. Conhecimento: Têm o objetivo de verificar se o público conhece a existência 

dos frameworks em questão.  

Resposta relacionada: (e) Nunca ouvi falar. 

2. Interesse: Busca validar o nível de interesse despertado pela ferramenta. 

Respostas relacionadas: (c) ouvi falar e gostaria de aprender, (d) ouvi falar, mas, 

não me interesso. 

3. Satisfação: Verificar se o ganho para o desenvolvedor foi suficiente a ponto de 

estimulá-lo a utilizar o framework outras vezes. 

Respostas relacionadas: (a) usei antes e usaria novamente, (b) usei antes e não 

utilizaria outra vez. 

 

Tabela 11 – Categorização do contato com Frameworks CSS 

Categoria Cálculo 

Conhecimento (Total de respostas - Nunca ouvi falar) / Total de respostas 

Interesse Interessados / (Interessados + Não têm interesse) 

Satisfação Usaria novamente / (Usaria novamente + Não usaria novamente) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A Tabela 11 lista as categorias utilizadas e as fórmulas para cálculo da pontuação das 

mesmas. Essa classificação por nível de satisfação é fundamental para a análise das questões 

Q4 e Q5. O Gráfico 6 ilustra os resultados obtidos. 
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Gráfico 6 – Resultados obtidos na questão Q03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 12 – Pontuação na questão Q03 

Framework Conhecimento Interesse Satisfação 

Bootstrap 100% 100% 83% 

Foundation 77% 51% 55% 

Materialize CSS 98% 72% 60% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados gerais saíram dentro do esperado no que diz respeito ao Bootstrap, sua 

popularidade é incontestável visto que há 100% de conhecimento e 83% de satisfação (ver 

Tabela 12). Foundation não é tão famoso entre os participantes ficando com 77% pontos de 

conhecimento e apenas 51% de interesse. Materialize demonstrou potencial com seus 72% de 

interesse e 60% de satisfação.  

O cenário passa por uma mudança quando a análise é baseada nos perfis traçados pelas 

questões Q01 e Q02. O Gráfico 7 demonstra a porcentagem de desenvolvedores que afirmaram 

ter utilizado cada framework, mas, que não voltariam a utilizá-los. 
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Gráfico 7 – Taxa de rejeição no nível Pleno  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A taxas de rejeição afetaram os frameworks de forma crescente, no Bootstrap dobrou de 

um nível para outro, no Foundation quadruplicou e no Materialize triplicou chegando em 60% 

de rejeição (ver Gráfico 8). Fica claro a relação entre tempo de experiência versus taxa de 

rejeição, quanto maior o tempo de contato com front-end menor a utilização de frameworks. 

Gráfico 8 – Taxa de rejeição nível Sênior 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As questões (Q04 e Q05) foram construídas a partir da escala Likert (MAFRA, 1999). 

Esta busca medir o nível de concordância ou não a uma afirmação, oferecendo como opção de 
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resposta uma escala de pontos com descrições verbais posicionadas entre extremos – como 

“concordo totalmente” e “discordo totalmente”, observe o Gráfico 9.  

 

Gráfico 9 – Resultados obtidos na questão Q04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O foco da questão Q04 era averiguar se os participantes concordavam que o processo 

de instalação dos frameworks era fácil. A motivação por trás da criação desse item veio 

principalmente da dificuldade de instalação encontrada durante o desenvolvimento do protótipo 

com o Foundation (ver seção 5.2).  

Como as respostas estavam diretamente atreladas à utilização prévia das ferramentas a 

questão tornou-se opcional, sendo assim, alguns desenvolvedores não selecionaram nenhuma 

opção sobre o Foundation e Materialize CSS. Uma nova análise foi feita levando em 

consideração apenas as respostas dos participantes que afirmaram ter utilizado os frameworks. 

Entre seus 73 utilizadores (somatório das respostas de itens a e item b da questão Q03) 

a opinião unânime demonstra que o processo de instalação do Bootstrap é fácil, porém, 6,8% 

concordam de maneira parcial (ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Utilizadores vs Instalação do Bootstrap 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já o Foundation conta com uma quantidade menor de utilizadores, 20 ao todo. Os 

resultados, no entanto, divergiram do esperado. 80% concordam que sua instalação é fácil, 

alguns casos com concordância parcial (ver Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Utilizadores vs Instalação do Foundation 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os dados apresentados pelo Materialize são positivos. Dentre seus 40 utilizadores, 

temos 92,5% de concordância e um valor mínimo de discordância, 2,5%. (ver Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 – Utilizadores vs Instalação do Materialize 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O Gráfico 13 mostra o panorama geral das respostas. O Bootstrap conta com uma taxa 

de concordância bem alta (plena e parcial), enquanto os valores dos concorrentes são baixos e 

nenhum consegue ter uma concordância plena maior que a parcial. 

 

Gráfico 13 – Resultados obtidos na questão Q05 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A situação da questão Q04 repetiu-se na Q05, porém, nesta o foco é a compatibilidade 

entre navegadores. Assim como a anterior, esta também era opcional e os resultados dependiam 

do cruzamento dos dados de utilizadores do framework com a quantidade de respostas 

submetidas.  

 

Gráfico 14 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Bootstrap 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Gráfico 15 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Foundation 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os Gráficos 14, 15 e 16 mostram os resultados individuais na questão Q05. Com base 

nos resultados obtidos com o questionário fica evidente que o Bootstrap é a opção favorita para 

a maior parte dos participantes, atendendo as métricas desta avaliação: conhecimento, interesse, 

satisfação, facilidade de instalação e resolução de problemas de compatibilidade. 

 

Gráfico 16 – Utilizadores vs Compatibilidade cross-browser Materialize 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.2 Análise de Desempenho 

 

 Frameworks estabelecem as bases para que a inicialização do desenvolvimento seja 

mais rápida. Isso é feito através do fornecimento de códigos para tarefas repetitivas e comuns - 

como os resets cross-browser - para que não seja preciso escrever do zero todas as vezes, além 

disso, sua utilização dentro de um projeto em equipe diminui os esforços de colaboração já que 

todos terão o mesmo código CSS sendo compartilhado.  

 Esses pontos tornam-se bastante atrativos à primeira vista, porém, a maturidade de 

análise do panorama geral costuma a vir de acordo com a evolução profissional. Métricas como 

tempo de carregamento e tempo de renderização (ver Figura 17) são diretamente afetadas de 

acordo com a estrutura do framework adotado.  

 

Figura 17 – Métricas de desempenho 

 

Fonte: Print do Google Page Insights 

 

 A última etapa desta pesquisa concentra-se na análise de desempenho dos protótipos 

produzidos. Com o auxílio do JMeter foram realizados testes que simulam acesso simultâneo 

de múltiplos usuários à cada protótipo. As URLs foram conFiguradas e um conjunto de cargas 

de trabalho foram especificadas no intuito de observar a modificação de comportamento diante 

do aumento de solicitações. A Tabela 13 lista as conFigurações utilizadas durante a avaliação.  
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Tabela 13 – ConFigurações de teste no JMeter 

ConFiguração experimental Valor 

Protocolo de Comunicação para a URL Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) 

Método de Comunicação com a URL GET 

Formato da Resposta da URL text/plain 

Série dos Números de Clientes 

Simultâneos 

[10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500] 

Métricas Avaliadas Tempo de Resposta Médio e Tempo de vazão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A primeira observação foi a relação entre o número de acessos simultâneos e o tempo 

de resposta médio. Essa métrica refere-se ao tempo gasto para estabelecer a conexão (em 

milissegundos), processar a requisição no servidor e retornar ao cliente com o resultado do 

processamento. O Gráfico 17 demonstra os resultados para Bootstrap, Foundation e 

Materialize, respectivamente. 

 

Gráfico 17 – Tempo de resposta médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Nas simulações com quantidades mais baixas (10, 50 e 100), os valores permanecem 

próximos com variações pequenas, de 0 a 25 milisegundos. Ao testar 1500 acessos simultâneos 

o Materialize vence, seguido por Bootstrap e Foundation. 

 A segunda observação foi a respeito do tempo de vazão, essa métrica compreende a 

capacidade de fluxo de algo durante um tempo definido. No cenário de web, o conceito de 

vazão é igual a razão da quantidade de requisições que passam pelo o tempo medido. Os 

frameworks apresentaram desempenhos similares nas métricas e cenários avaliados, como pode 

ser visto no Gráfico 18. 

  

De modo ideal, gostaríamos que os serviços da Internet transferissem tantos dados 

quanto desejamos entre dois sistemas finais, de modo instantâneo, sem nenhuma 

perda. É uma pena, mas esse é um objetivo muito elevado, algo inalcançável. Em vez 

disso, as redes de computadores, necessariamente, restringem a vazão (a quantidade 

de dados por segundo que podem ser transferidos) entre sistemas finais, apresentam 

atrasos entre sistemas finais e podem perder pacotes. (KUROSE; ROSS, 2013, p. 26) 

 

Gráfico 18 – Teste de vazão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho tem por objetivo geral avaliar os aspectos de complexidade de codificação 

e desempenho na utilização de frameworks de apresentação em páginas web. Para isso, este 

trabalho elencou um conjunto dos principais frameworks de apresentação, explorou cada um 

deles e identificou as principais funcionalidades e componentes presentes em cada um destes 

frameworks. No intuito de explorar a utilização e nos aspectos de codificação de cada 

framework, este trabalho elaborou algumas Provas de Conceito das principais funcionalidades 

e componentes dos frameworks estudados.  

Por meio das PoCs, avaliou-se aspectos de complexidade de codificação e de análise de 

desempenho. Para isso, foram utilizados instrumentos de questionário com desenvolvedores e 

uma ferramenta para gerar cargas de trabalho nas PoCs. Por fim, o trabalho apresentou os 

resultados e uma discussão sobre a avaliação realizada, focando nos aspectos de complexidade 

de codificação e de desempenho. 

Como trabalhos futuros pretende-se: i) avaliar outros frameworks que possuem 

características semelhantes aos estudados neste trabalho; ii) realizar uma pesquisa com uma 

amostra maior de desenvolvedores e assim identificar, de maneira minuciosa, outros pontos 

fortes e fracos de cada framework avaliado; iii) realizar um estudo do grau de facilidade de 

integração dos elementos front-end com os recursos de back-end de cada framework avaliado, 

observando se há um impacto de complexidade de codificação e manutenção de projetos web; 

iv) realizar um estudo aprofundado sobre as questões de compatibilidade dos elementos de 

front-end entre diferentes navegadores; v) verificar a possibilidade de automatização do 

processo; e vi) realizar os testes em aplicações distintas. 
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