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Começar um blog é um grande desafio, então deixamos nossos parabéns por
estar tomando esta iniciativa!
A grande maioria das pessoas não tem a coragem necessária para começar
seus projetos, e muitas vezes estes ficam somente no “papel”. Aparentemente
você não é uma dessas pessoas. Parabéns pela coragem de dar os primeiros
passos necessários para criar um blog.
A Cursana agradece pelo voto de confiança. Obrigada por investir o seu tempo
em ler este blog e nos deixar fazer parte desta jornada que você está
embarcando. Nosso objetivo é sempre oferecer conhecimento e ajudar a todos
aqueles que desejam trabalhar na internet. Espero que este e-book possa lhe
ajudar a alcançar os seus objetivos.
A razão para escrever este e-book é simples: ajudar as pessoas a melhorar
suas vidas, assim como a vida de outras pessoas também através dos seus
próprios blogs. Isso pode soar irreal, mas a internet e o blog tiveram um
impacto muito positivo em minha vida, me fazendo perceber a dinâmica que
um blog tem com a satisfação dos envolvidos: Tanto bloggers quanto leitores.
Desde muito cedo comecei a usar a internet como fonte de renda, e muitas
portas se abriram para mim. Pude começar minha própria marca e me
desenvolver como pessoa, assim como profissionalmente. Adquiri muitos
contatos e o mais importante de tudo: Consegui uma renda fazendo algo que
amo e hoje posso aproveitar melhor a minha vida e meu tempo com a minha
família. Este guia vai te ajudar a percorrer um caminho similar, passo a passo.

Construa um blog da maneira correta
Com o passar dos anos, notei que as pessoas
complicaram demais o processo de ter um blog.
Admito, construir um blog do zero não é uma tarefa
fácil; porém, o que descobri, é que se você divide o
processo em etapas menores as coisas se tornam
infinitamente mais claras.
A técnica que eu uso e ensino é frequentemente
descrita como uma forma de análise, e é exatamente isto: De forma simples,
uma análise é o processo de pegar um tópico complexo e dividir ele em partes
pequenas para conseguir compreendê-lo melhor.
A metodologia que veremos neste e-book consiste em basicamente três
partes essenciais:
• Como construir a base do seu blog.
• Ampliando o alcance do seu blog,
• Tornando seu blog rentável.

Ao seguir estas etapas, você conseguirá entender com clareza quais são os
passos necessários para tornar o seu blog rentável. Gosto de pensar que essas
três partes são o caminho para uma jornada de sucesso no mundo digital!

Neste guia você aprenderá a construir um blog na
plataforma de auto-hospedagem WordPress,
mesmo que não tenha nenhuma experiência, ideia
de como fazê-lo ou nem mesmo saiba onde é o
ponto de partida.
Acredito que você possa estar se perguntando
agora: “Mas por que um blog no WordPress?”
Um blog com auto-hospedagem permite que você
gere renda. A razão pela qual eu recomendo a
plataforma WordPress para blogs ao invés de um blog gratuito é simples: Eu
sou uma empreendedora, e uma plataforma de auto-hospedagem permite que
eu possa configurar o meu blog como um negócio digital e personalizar o meu
espaço de maneira autônoma, que gere renda da maneira que eu escolher. O
WordPress é o serviço mais eficiente e popular do mercado!
A plataforma de auto-hospedagem, WordPress, me possibilita ter 100% de
controle em todos os aspectos sobre o meu blog. Blogs gratuitos geralmente
não permitem monetização e, quando permitido, geralmente é cobrado uma
taxa de até 50% sobre a renda gerada. Nada atrativo, não é mesmo!?
É por estes motivos (e outros mais) que recomendo uma plataforma com
hospedagem inclusa. Seja você empreendedor, autônomo ou apenas alguém
que está pensando em começar um blog, este é um guia passo a passo e muito
fácil de seguir para iniciar o seu projeto. Neste guia você acompanhará todo o
processo que segui para conseguir um blog rentável e aprender a realizar o
seu.

Parte 1: Como construir a base do seu blog.
Aqui você aprenderá em sete etapas como começar
um blog na plataforma WordPress e como
configurar a auto-hospedagem.
Muitos guias te mostrarão como criar seu blog,
porém o layout será simples e comum. Com este
método, você não se destacará dos demais.
Neste passo a passo, te mostrarei como construir
uma plataforma digital atraente, bonita, organizada
e profissional, que principalmente venha a te
diferenciar da sua concorrência.

Parte 2: Ampliando o alcance do seu blog.
Todo blogger de sucesso lhe dirá que a maior parte
de seu sucesso vem da habilidade deles de
desenvolver e ampliar sua audiência. É por este
motivo que coloquei tanto esforço e tempo em
desenvolver uma estratégia de crescimento.
Nesta segunda parte, você aprenderá conceitos já
comprovados, que me ajudaram a aumentar o meu
público em larga escala.

Parte 3: Tornando seu blog rentável.
Se você acha que irá implementar os métodos
deste e-book e, de repente, estará fazendo
milhões de reais da noite para o dia, é melhor
parar de ler ou acordar. Não é assim que o
processo funciona! Este não é um esquema para
enriquecer
rapidamente,
e
eu
serei
provavelmente a primeira a te contar que me
tomou um pouco mais de um ano para que eu
conseguisse ganhar algum dinheiro com o meu
blog.
Apesar das dificuldades que passei, nesta terceira parte lhe mostrarei
exatamente os fluxos de receita que coloco em prática hoje em dia, que me
possibilitaram transformar meu blog em um negócio de sucesso. Existem
algumas etapas que sigo sempre que implemento um modelo de negócios em
um blog e te mostrarei exatamente como faço para que você possa gerar
renda mais rapidamente.

Você está pronto?
Assim como em qualquer negócio de valor, construir um blog demandará
trabalho duro, insistência e perseverança. Contudo, se você seguir este guia,
posso garantir que você estará no caminho certo para o sucesso. Vamos
começar!

Como construir a base do seu blog.
Para que você consiga ganhar dinheiro com a internet, é necessário que você
tenha algum tipo de plataforma. A maneira mais popular e eficiente de
construir uma plataforma é através de um blog.
Graças aos avanços da tecnologia, começar um blog se tornou algo
surpreendentemente simples.
Atualmente temos acesso a softwares
gratuitos, que automatizam o processo todo. Desta maneira, qualquer um pode
ter seu próprio blog e gerar renda em sua própria casa. Acredite, se você é
capaz de abrir uma conta de e-mail, então você não terá problemas em
começar um blog.
As próximas sete etapas são o meu ponto de partida para construir um blog de
sucesso. Estas etapas são exatamente as mesmas que sigo toda vez que inicio
um novo projeto de criação de um blog.
A melhor parte disso tudo é que essas sete etapas funcionam para qualquer
nicho. Eu mesma já utilizei este método em blogs na área da saúde, indústria
de comida, e até mesmo para a indústria musical. Independentemente de qual
seja o seu nicho, estas sete etapas irão te ajudar a montar a base que você
precisa para começar um blog rentável.

Etapa 1
Finalmente chegamos àquela pergunta: Sobre o que será o seu blog?
Para alguns, esta é a parte mais difícil. No entanto, ainda assim, esta é
provavelmente a etapa mais negligenciada pelas pessoas quando decidem
começar um blog.

O nicho escolhido é provavelmente o aspecto mais importante do seu blog.
Isso pode parecer um pouco de exagero, mas se você deseja ser levado a
sério pelos seus leitores, é necessário ter um bom entendimento sobre o que
você está criando conteúdo e seguir um padrão “fixo”.
Dê uma olhada no diagrama abaixo. Seu nicho deve estar onde sua área de
interesse e seu conhecimento se encontram. Tente criar um dia grama seu e
veja quais ideias resultarão disso.

Algumas dicas sobre nicho:
• Escreva sobre algo que você realmente se divirta fazendo.
• Tenha um bom conhecimento sobre o nicho escolhido.
• Esteja apaixonado pelo tema.
• Ofereça valor ao leitor.
• Resolva problemas: Ajude pessoas a passar por um momento difícil, sendo
útil a elas.
• Conheça a sua audiência.
• Tenha certeza de que poderá produzir muito conteúdo sobre este nicho.
• Seja único.

Etapa 2
Escolha uma plataforma para seu blog. É hora de colocar seu conteúdo online.
Para fazer isso, você precisará de uma
plataforma para blogs.
“Mas o que
exatamente é uma plataforma?”, você pode
estar se perguntando. Basicamente, é um
software que transforma um site comum
em um blog. Para ser mais específica, é um
gerenciador de conteúdo, que lhe permite
criar, editar, revisar e, finalmente, publicar
conteúdo que deseje compartilhar com o
seu público.
Existem muitas opções quando se trata de qual plataforma utilizar, porém a
que eu realmente indico é a plataforma WordPress.org. A interface del a é
ótima para iniciantes e ainda oferece uma variedade enorme de ferramentas e
plugins, que te ajudarão a construir e configurar seu blog. WordPress é um
item essencial para qualquer blogger.

Porque usar WordPress?
• Instalação fácil, com 1 clique;
• Design e exibição 100% responsíveis (adaptável para
computadores e quaisquer dispositivos móveis);
• Facilmente integrável ao BlueHost;
• Ferramentas eficientes e simples para a construção
do site;
• Mais de 72 milhões de usuários no mundo todo e
esse número cresce cada vez mais;
• Ótimo custo benefício (grátis);
• Utilizada pela lista classificada Fortune 500.
Já tentei utilizar outras plataformas para blogs, mas na minha opinião a
WordPress oferece mais recursos do que todas as outras. Eu uso WordPress
para todos meus blogs e recomendo que você a use também.

Etapa 3
Escolha seu nome de domínio.
Para que alguém possa chegar até a sua casa, a
informação que esta pessoa precisa é o endereço, certo?
A mesma lógica serve para o seu blog.
Seu nome de domínio informará às pessoas e às
ferramentas de pesquisa como “chegar” em seu blog. Por
exemplo, o nome de domínio para o meu site é
www.cursana.com.br.
Você poderá fazer o registro do seu nome de domínio de
diversas maneiras; porém, recomendo que registre seu
domínio com a mesma plataforma ou serviço que fará a
hospedagem do seu site. Isso irá simplificar o processo, lhe poupando muito
tempo.

Dicas para escolher seu nome de domínio
•
•
•
•
•

Mantenha um domínio curto (é mais fácil de lembrar e digitar)
Escolha algo que seja memorável
Evite hífen (cursana-blog-with-ana.com não é legal!)
Escolher um registro que seja amplamente utilizado (.com, .net, .org)
Escolha algo que seja simples de soletrar

Use um buscador de domínios para conferir se o nome que deseja usar está
disponível (único). Não se abale caso o nome que pensou já esteja sendo
utilizado. Coloque sua cabeça para funcionar e pense em mais algumas ideias
criativas, então tente de novo. Tenha certeza de digitar todo o nome de domínio.
Por exemplo: nomedoseublog.com.br para conseguir um resultado preciso.
Existem diversas ferramentas que você poderá usar para fazer esta pesquisa.
Aqui vai uma sugestão: InstantDomainSearch.

Etapa 4:
Contrate um serviço de hospedagem e instale o WordPress.
Pense no serviço de hospedagem como o
proprietário de um imóvel... só que gente boa
(risos).
Brincadeiras à parte, para que você possa colocar
seu blog online, precisará de um espaço digital. É
aí que entra o serviço de hospedagem. Eles
fornecerão um espaço no servidor deles
(computadores muito potentes) que estão
conectados a uma rede muito rápida. Baseado na
minha experiência, uma das empresas mais
eficientes para este tipo de serviço é a BlueHost.
Um dos melhores aspectos sobre a BlueHost é o grau de otimização para a
plataforma WordPress. Tudo que é necessário para ter um blog seguro, fácil
de usar e rápido na WordPress, é oferecido para você quando contrata os
serviços da BlueHost. Muitos dos maiores escritores de blogs confiam
integralmente na BlueHost e utilizam seus serviços. Aqui estão alguns dos
motivos pelos quais você também deveria dar seu voto de confiança.

Por que BlueHost?
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome de domínio gratuito ao finalizar a contratação
Otimizado para WordPress
Espaço de hospedagem ilimitado
Construtor de sites gratuito com templates
Instalação do WordPress com apenas um clique
Ótimo sistema de suporte para o cliente
Garantia de dinheiro a qualquer momento
São parceiros de mais de 2 milhões de websites ao redor do mundo

Como se cadastrar no BlueHost
Clique no link para o site da BlueHost e, logo após, clique em “Get Started”
(Começe Aqui).

Selecione seu plano clicando em “Select Plan” (Selecione seu plano).

Escolha seu domínio gratuito na primeira caixa ou, caso já possua um domínio,
apenas transfira ele através da segunda caixa.

Crie sua conta informando todos os seus dados.

Selecione seu pacote e todos os
componentes que deseja incluir na
sua contratação.

A BlueHost oferece alguns pacotes
adicionais, e é sua escolha contratálos ou não. Eu recomendo o Domain
Privacy Protection , que é uma
medida de proteção para impedir que
outras pessoas acessem o endereço
da sua página inicial, ou tenham
acesso a alguma informação pessoal
contida em seu blog.

Agora, basta incluir seus dados de pagamento e clicar em “submit”. O sistema
lhe pedirá para criar uma senha, e então você poderá começar a usar a
plataforma e baixar o WordPress com um link direto.

Utilizando o BlueHost
Atualmente o site está apenas disponível em Inglês, mas
existem ótimos tutorias que podem ser facilmente
encontrados na internet. Caso você tenha algum
conhecimento em Inglês, poderá facilmente utilizar os
menus do BlueHost, já que o site é bem intuitivo.
Entendemos que uma descrição detalhada do processo de uso pode ser do seu
interesse, mas seria muito conteúdo de uma vez só, lhe explicar cada canto do
BlueHost. Muitas pessoas, também, preferem dar a sua vasculhada e aprender
os detalhes técnicos das plataformas que utilizam através da prática. Logo,
para não lhe sobrecarregar com informação, a maneira mais prática que
enxergamos para lhe ajudar em todo o processo, em especial para aqueles
que não possuem um conhecimento avançado de inglês, foi criar um
glossário-BlueHost. Listaremos a seguir as palavras -chave mais importantes
para que você, usuário brasileiro sem experiência com a língua inglesa,
consiga utilizar bem os serviços desta empresa, sem maiores complicações.
• Host/Hosting – Hospedagem. Você precisará acessar esta aba para instalar o
seu WordPress. Tudo otimizado, através de um único clique.
• Home – “Lar”, utilizado como “Página Inicial”
• cPainel – Painel de Controle
• Database – Banco de dados
• Domains – Domínio, “endereço” que você comprou através dos seus serviços
de hospedagem
• SEO – Otimização de Ferramentas de Pesquisa
• Marketplace – Loja
• Performance – Desempenho
• Dashboard – Painel de Instrumentos/Ferramentas
• Customize – Personalizar
• Themes – Temas (encontrados no menu “Appearance”)
• Widget – Aparelhos e Recursos
• Post – publicação/publicar
• Settings – Configurações
• Tools - Ferramentas

Esta, é claro, é apenas uma das empresas que oferecem hospedagem e
registro de domínio. Existem várias outras opções que podem ser contratadas,
cada uma com suas especificidades.
Neste link você poderá conferir outros 9 serviços de hospedagem e suas
vantagens e desvantagens.

INCLUIR LINK PARA O POST “BEST HOSTING”.

Etapa 5
Configure seu Painel de Administrativo. Uma base sólida é a chave para o
sucesso de um blog.
Antes de “montar” de fato um blog, existem algumas dicas de configuração do
WordPress que eu recomendo que sejam feitas antes mesmo que você
publique seu primeiro post.
São dicas realmente simples, mas acredito que elas farão uma grande
diferença quando você estiver construindo a base do seu blog.
Contudo, lembre-se de que essas são dicas são apenas recomendações. Eu
nunca começo um novo blog sem antes seguir esta lista, mas você poderá
escolher se deseja aplicá-las ou não.
Dito isto, vamos começar com a organização e a limpeza do seu painel
administrativo!

5 passos que sempre sigo antes de começar um blog:

Configurando suas URLs no WordPress
Como configuração padrão, o WordPress usa
URLs que contêm pontos de interrogação e
muitos números. Isso não é visualmente
agradável e também é péssimo para as
ferramentas de pesquisa.
O formato se dá como no exemplo a seguir:

http://www.cursana.com.br/?p=22
É por isso que recomendo que altere a estrutura
das suas URLs para algo que seja mais atrativo
e eficiente em SEO.
Veja agora como deixo após a alteração:

http://www.cursana.com.br/bem-vindo-a-cursana/
Isso irá contribuir para a aparência, usabilidade e compatibilidade futura dos
seus links. Aqui está o passo a passo de como você pode alterar a
configuração padrão para uma URL compatível com o nome do Post.
1. Acesse o “Painel de Controle” do WordPress.
2. Acesse o menu “Configurações” e logo após “Links Permanentes”.
3. Na configuração de “Links Permanentes”, selecione a opção “Nome do Post”.
4. Salve as alterações. Pronto! Agora os seus links estarão muito mais
organizados.

Desative e exclua plugins desnecessários
Novamente, por configuração padrão, o WordPress já
vem com alguns plugins desnecessários instalados.
Por exemplo, o Hello Dolly, que coloca uma letra
aleatória do musical com Louis Armstrong no canto
superior direito da tela de administração de cada
página. Você pode até gostar de jazz, mas este plugin
não oferece utilidade nenhuma, além de ocupar um
bom espaço no seu blog.
Aqui está como desinstalar todos os plugins que você não irá utilizar:
1.
2.
3.
4.

Acesse a opção “Plugins” no menu lateral.
Selecione a opção “Plugins Instalados”.
Localize o plugin que deseja remover e clique em “Desativar”.
Após desativar o plugin, a opção “Excluir” surgirá no mesmo local onde
estava a opção “Desativar”.
5. Exclua o plugin.

Altere seu nome de exibição
Como configuração padrão, o WordPress utiliza o
mesmo e-mail usado no cadastro como seu nome de
usuário. Isso significa que toda vez que você publicar
um post em seu blog, o nome do autor para aquela
publicação será o seu endereço de e-mail. É
importante alterar o nome exibido para seu nome real,
ou até mesmo o nome pelo qual você deseja ser
conhecido na internet. Aqui está o passo a passo de
como fazer esta alteração:
1. Vá até a página “Meu Perfil”
2. Digite seu nome no campo “Nome de Exibição”
3. Clique em “Salvar detalhes do perfil”

Atualize o título do seu site
Por configuração padrão, o WordPress gera um nome
para seu site e pré-determina seu “slogan”. Inicialmente
seu blog se chamará “Meu site”. Talvez não seja assim
caso esteja lendo este livro muito tempo após o
lançamento deste livro, mas até o momento atual, é
necessário personalizar o título do seu site, bem como o
slogan.
1. Vá para “Painel de Administração” e então “Menu de
Configurações”.
2. Acesse “Configurações Gerais”.
3. Altere os campos Título e Subtítulo do Blog (este, na verdade, é o slogan
do seu site).
4. Salve as Alterações.

Desative comentários
Esta dica é com certeza uma preferência pessoal. Eu
escolhi não habilitar comentários em meu blog por uma
série de motivos diferentes, mas se você gostaria de
dar a oportunidade de seus leitores comentarem em
seu blog, você pode simplesmente pular esta dica.
1. Acesse o “Painel Administrativo” do seu WordPress
2. Acesse a opção “Configurações” e logo após
“Discussão”
3. Nas configurações de discussão, desmarque a
opção “Permitir que as pessoas publiquem comentários sobre novos
artigos”.
4. Salve as alterações e, a partir de agora, não será possível adicionar
NOVOS comentários.
Contudo, esta ação não serve para desativar os comentários de artigos já
existentes. Existe também uma opção para desabilitar comentários de posts
antigos. Você poderá fazer esta alteração na seção “Posts” do seu painel
administrativo.

Etapa 6
Instale o tema do seu blog
Se seu blog fosse uma casa, seu tema seria a
decoração.
Mas então: Como podemos escolher o tema certo?
Bem, existem algumas considerações que te ajudarão
a tomar esta decisão. Aqui estão algumas perguntas
que você deve ser perguntar antes de escolher um
tema. Qual é o seu orçamento? Que ramo do mercado
você está inserido? Você venderá algo em seu site? Você está construindo
uma lista de e-mail? Qual é o propósito do seu blog?
Essas são apenas algumas das perguntas que você deve pensar antes de
poder escolher seu tema. Existem diversos temas, gratuitos ou pagos, que
você poderá usar. Assim, escolher qual pode ser uma tarefa complicada. Por
isso aqui segue uma lista de itens essenciais em um tema para quando estiver
pesquisando. Leve em consideração estes requisitos.

Etapa 7
Publique seu primeiro post
Antes de começar a publicar conteúdo, monte uma
estratégia.
Sua estratégia de conteúdo irá depender de alguns fatores,
mas, de forma geral, você deve se focar principalmente em
sua audiência, palavras-chave e consistência.
Muitas pessoas complicam esta parte do processo, mas é,
na verdade, muito simples se você planejar o passo a passo.
Primeiro, é preciso entender o seu público: suas
necessidades, desejos, vontades e a forma como se comunicam.
Em segundo, você precisa incluir palavras-chave dentro do conteúdo
publicado, que sejam relevantes para o seu nicho. Porém, tome cuidado para
não utilizar dessa estratégia em excesso. Lembre-se: Você quer que o seu
texto seja agradável de ler. Porém, que seja eficiente em SEO, afinal você
também deseja que ele alcance novas pessoas.
Finalmente, separe algum tempo para produzir conteúdo e escrever, mesmo
que apenas alguns minutos por dia. Quanto mais escrever, mais fácil se
tornará publicar novos conteúdos. Também recomendo que organize “um
calendário de conteúdos”. Isso fará com que você mantenha uma consistência
em suas postagens, o que é crucial para conquistar uma audiência leal.

Ampliando o alcance do seu blog

Agora que já escolheu um serviço de hospedagem, instalou o WordPress e
escolheu o tema certo para você, chegou a hora de aumentar o alcance do seu
blog. Todos os blogs irão experienciar um crescimento orgânico, mas se você
realmente deseja aumentar o número de leitores que acessam a sua página,
você precisará de uma estratégia de crescimento ativa.
A seguir você verá a estratégia que sempre sigo quando desejo aumentar meu
público. Foi este passo a passo que possibilitou um aumento significativo do
número de seguidores nas minhas redes sociais e também no tráfego do meu
site, assim como o número de assinantes na minha lista de e-mail.
A primeira parte deste e-book foi dedica a lhe mostrar como construir um blog
desde o começo, da forma correta, com uma base sólida. Já est a segunda
parte, abordará a estratégia de crescimento usada por mim e focará em
expandir essa base digital construída por você. Serão 12 dicas que você poderá
colocar em prática ainda hoje e aumentar o público do seu blog.

Dica 1: Publique conteúdo de valor e seja consistente
Presenteie a sua audiência com conteúdo de valor e, então, tudo acontecerá de
forma natural.
Quando você publica algo que é útil para a sua audiência, a
tendência é que o crescimento do seu blog aconteça de forma
natural.
As pessoas estarão mais inclinadas a seguir e compartilhar o
que você tem a dizer, e mais perto você estará de ser
reconhecido como uma autoridade dentro do nicho escolhido.
Esse conteúdo de valor irá contribuir com SEO, backlinks, tráfego web, número
de seguidores das suas redes sociais, crescimento da sua lista de e -mail e,
finalmente, para o sucesso do seu blog. Publicar conteúdo útil, de alta
qualidade, deve ser a sua prioridade.
O primeiro passo à criação de conteúdo é perguntar a si mesmo: “Qual é a
proposta de valor do meu blog?”. Em outras palavras, como você vai entregar
algo que tenha valor para o seu público?
A melhor maneira de entregar este conteúdo é ajudando seus leitores a
resolver um problema ou satisfazer alguma necessidade deles. Uma vez que
você identifica um problema ou necessidade, o processo de desenvolver
conteúdo se tornará muito mais claro e palpável para você.
Um aspecto essencial para entender a sua própria “proposta de valor” é
entender quem é o seu público alvo. É crucial que saiba identificar a demanda
do seu nicho e os possíveis problemas do seu público alvo antes deles
mesmos. Lembre-se, o que é valioso para você, pode não ser para a sua
audiência. É realmente essencial que você conheça quem te segue, ou virá a
seguir. Por último, mas não menos importante, você precisa
ser consistente quando estiver publicando conteúdo novo.
Recomendo que publique um novo post pelo menos uma vez
por semana. Isso irá manter seus leitores atualizados e
engajados em um ciclo contínuo; também é uma ótima
estratégia de se manter relevante dentro do seu nicho.

Dica 2: Crie um produto gratuito que ajudará seus seguidores
Para que as pessoas possam conhecer você e a sua
marca, é necessário que você as atraia de alguma forma.
Por exemplo: Em meu site, você encontrará conteúdo
gratuito, com dicas e soluções para quem está entrando
no universo do negócio digital. Para que você possa
crescer, é necessário que ofereça algum tipo de
conteúdo gratuito, mas que também seja útil para seus
leitores. A ideia é criar um produto que não possua um
custo alto, e que possa ser oferecido como um bônus
gratuito para os seus seguidores. Você poderá criar um
e-book, vídeo tutorial, software ou ainda uma assinatura de newsletter com
conteúdo exclusivo. Este conteúdo deve ser adaptado especialmente para o
seu público alvo, sendo relevante a ele.
Aqui está um pequeno detalhe que fará a diferença: para que as pessoas
possam acessar esse conteúdo gratuito, elas devem oferecer os seus
endereços de e-mail em troca. Pense nesta troca como o “pontapé inicial” para
estabelecer uma relação entre você e o seu público, além de aumentar a sua
lista de assinantes de e-mail.
A chave para o sucesso desta estratégia é criar um produto que atinja
diretamente a necessidade da audiência desejada. Por exemplo, se você
possui um blog de receitas, não fará muito sentido oferecer um e-book
gratuito que ensine sobre Youtube, não é mesmo? Isso não teria nenhum tipo
de valor para este público.
Porém, caso você venha a oferecer um livro com receitas exclusivas suas ou
uma série de vídeos ensinando o “básico para começar a cozinhar melhor”,
será muito mais efetivo com o seu público alvo, já que esta é uma área de
interesse e, possivelmente, uma necessidade a ser preenchida.
Alguém que adora cozinhar estará muito mais inclinado a disponibilizar o seu
e-mail por um e-book de receitas gratuitas do que por um e-book tutorial
sobre canais de Youtube. Comece a pensar sobre o que o seu público alvo
gostará de consumir ou receber e crie o seu conteúdo em torno dessa
premissa.

Dica 3: Promova inúmeras chamadas-para-ação
Uma vez que você criou seu produto gratuito, é hora de fazer também várias
chamadas-para-ação.
Uma chamada-para-ação é geralmente apresentada através de um texto, html
ou imagem que chame a atenção do visitante, e que o induza a clicar nela.

Sua chamada-para-ação deve sempre incluir um link, e este deverá direcionar
o visitante para uma landing page onde ele poderá cadastrar suas informações
de contato através de um formulário de assinatura, para então receber a sua
oferta.
Aqui estão algumas dicas para criar uma chamada-para-ação efetiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crie um senso de urgência sobre o produto.
Use cores chamativas.
Use imagens.
Seja específico.
Inclua um link para a sua landing page ou página do produto em seu blog.
Mantenha sua chamada-para-ação exclusivamente sobre o produto ofertado.
Torne o texto de fácil leitura e compreensão para o visitante.
Use verbos de ação.
Conheça a necessidade da sua audiência.

Dica 4: Construa uma Landing Page de alta conversão
Uma landing page pode ser uma página para obter as informações do usuário
através de um formulário de assinatura.
Falaremos mais sobre como criar um formulário de assinatura mais para
frente, mas, por ora, vamos nos focar em entender o propósito de uma boa
landing page: obter as informações de contato de um visitante do seu blog. A
anatomia de uma landing page pode variar dependendo de quem é o alvo,
porém, aqui está a maneira como eu construo as minhas landing pages.

7 elementos necessários em uma Landing Page

Dica 5: Configure um formulário de assinatura e construa sua
lista de e-mail
Existem diversos motivos pelos quais um blog
deseja coletar endereços de e-mail de seus leitores,
e eles podem variar dependendo do objetivo que
você deseja alcançar com seu blog. Ainda assim,
listas de e-mail são excelentes oportunidades para
se manter engajado constantemente com seu público.
Além disso, esta é uma ótima maneira de construir
um vínculo duradouro com seu cliente, além de ter a
certeza que ele sempre voltará a consumir o seu
conteúdo e eventuais produtos.
Você pode entender melhor sobre o assunto em
nosso e-book Email Marketing de Sucesso. Neste ebook, você encontrará tudo o que precisa saber para
ter uma campanha de e-mail de sucesso. Acesse o
link abaixo.

INCLUIR LINK PARA EBOOK

Um formulário de assinatura do tipo Opt-In será extremamente útil em sua
landing page de acesso para um bônus gratuito. Como mencionado antes, a
única maneira que as pessoas terão para conseguir este bônus será
disponibilizando seus e-mails em troca. Um formulário de assinatura em seu
blog e uma boa landing page formam a maneira mais eficiente de conseguir
novos e-mails, ampliando, então, a sua lista de e-mail. Lembre-se: aumentar a
sua lista de e-mail também aumentará significativamente o tráfego do seu
blog.

Existem muitas opções de formulários de assinatura que você poderá usar e
diferentes lugares onde poderá posicioná-los em seu blog. Aqui estão algumas
possibilidades:
•
•
•
•
•

Opt-In com “Pop-up”: Uma janela surge em sua tela.
Opt-in com “Slide-in”: Uma janela “desliza” por um dos cantos da página.
Opt-in no cabeçalho ou rodapé
Opt-in na lateral: Uma janela posicionada em um dos lados.
Opt-in incluídos em todos os posts publicados.
Confira abaixo um exemplo de formulário de Newsletter Opt-In:

Aqui estão também alguns requisitos para escolher o melhor plugin para
gerar leads:
•
•
•
•
•
•

Ferramentas e recursos extras
Opções variadas de formulários Opt-In
Fácil de usar
Oferece análise de dados e estatísticas
Oferece bom suporte ao cliente
Possui um bom número de sites ativos que usam este plugin

Dica 6: Use um software de email marketing
É importante que você comece a se engajar com o seu público assim que
construir a sua lista de e-mail.
A melhor maneira para se engajar com seus visitantes é através de uma
campanha de e-mails. Atualmente, não é possível simplesmente
criar um e-mail e então enviar dezenas de mensagem para todos
presentes em sua lista de contatos. Isso é considerado SPAM e as
plataformas de e-mail irão simplesmente enviar as suas
mensagens diretamente para a pasta de lixo eletrônico.
Por isso, é importante pensar em implementar um software de email marketing caso deseje continuar ampliando a sua lista de emails com sucesso. De forma simplificada, um software de email
marketing irá manter a sua lista de e-mails atualizada e enviará emails para todos os seus assinantes.
Além disso, um software de e-mail permite que você: monitore
quem abre seus e-mails e a quantidade de cliques em suas
chamadas-para-ação; escolha quais tipos de e-mail cada pessoa receberá;
direcione suas campanhas para quem realmente irá se interessar por ela; crie
designs profissionais e configure uma resposta automática para que você não
precise responder toda mensagem recebida em suas campanhas.
Aqui estão 10 vantagens que, ao investir em Email Marketing, você conquistará:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Construir uma relação de lealdade e confiança com sua audiência.
Personalizar e direcionar e-mails.
Gerar renda e resultados.
Compartilhar conteúdo e novidades de forma rápida e com pouco esforço.
Monitorar e testar novas possibilidades e tipos de campanha.
Visualizar o engajamento com seus inscritos aumentando.
Vender seus produtos.
Aumentar o tráfego do seu site.
Receber feedback dos seus visitantes e seguidores.
Alcançar seus objetivos com seu blog.

Dica 7: Invista em suas redes sociais
Através da internet é possível que pessoas se conectem e compartilhem suas
histórias e ideias, não importando onde estejam.
Um dos principais responsáveis por esta acessibilidade
são as redes sociais como o Instagram, Youtube, Facebook,
Twitter, entre outras, que fazem parte do dia a dia das
pessoas. A melhor parte de todas essas redes sociais é
que são gratuitas.
As pessoas procuram serviços
gratuitos sempre, inclusive você, não é verdade?
É possível construir uma página em redes sociais de
sucesso com nenhum investimento (ou um baixo
investimento, caso deseje investir em anúncios). Criar as
suas contas em redes sociais e obter um bom
engajamento irá tomar algum tempo, mas é provavelmente
uma das etapas mais importantes para a sua estratégia de crescimento.
As redes sociais permitem que você possa interagir e compartilhar
experiências com os seus seguidores, além de mantê-los sempre atualizados;
tudo com apenas algumas palavras e um clique. Elas também possibilitam que
a sua audiência possa interagir e enviar conteúdo para você. Esse processo de
troca é uma ferramenta muito importante para a construção de uma rede de
seguidores fiéis e é ótima para o seu crescimento, já que cada vez mais as
pessoas irão seguir e compartilhar suas ideias e criações.
Recomendo que, caso esteja começando agora, invista em,
no máximo, duas ou três redes sociais. Cada plataforma
possui diferentes estruturas, então pode demorar um pouco
para que você aprenda a produzir o melhor modelo de
conteúdo para uma rede social em específico. Possuir
muitas redes pode exigir bastante tempo e esforço, que
poderiam ser utilizados para dar atenção para outras
demandas mais importantes do seu blog. Lembre -se: A
escolha de “qual rede social” deve levar em consideração a
preferência da sua audiência. Quais as melhores redes
sociais para o seu nicho? Escolha duas ou três delas e dedique seu tempo.

Dica 8: Crie conteúdo que possa ser compartilhado
Seu blog é seu maior aliado quando falamos em compartilhar informação e
conteúdo de valor para os seus leitores.
Possibilitar que seus leitores possam compartilhar seu
conteúdo com todas as pessoas em suas redes sociais
é crucial para o desenvolvimento da sua marca. Por
isso, é essencial que você deixe sempre os botões de
compartilhamento habilitados em todo conteúdo
publicado por você. Desta maneira, seu conteúdo
alcançará novas pessoas que talvez nunca fossem
acessar, ou mesmo encontrar, o seu blog.
Consequentemente, sua audiência crescerá mais e mais.
Novamente, existem inúmeras possibilidades de plugins que fazem esta
inclusão de botões de compartilhamento em seu blog WordPress.

Dica 9: Promova seu site através das redes sociais
“Quem não é visto não é lembrado.”
Acredito que essa frase represente um pouco do processo de criação de
conteúdo para redes sociais e sobre a dica que falaremos a seguir. Quero que
saiba que ninguém irá conhecer o seu blog se você não “der as caras” e
promover o máximo o possível o seu blog. Não importa o quão bom um
conteúdo possa ser; se ninguém conhece meios de acessá-lo, ele é invisível.
Se você estiver com um orçamento baixo ou até nulo para investir em seu blog,
então poderá optar pelo crescimento orgânico. Por exemplo, você pode incluir
um link para o seu último post em todas as suas redes sociais, além de
compartilhá-lo com seus seguidores. Existem diversas maneiras para crescer
sem que seja necessário investir dinheiro. Porém, levará mais tempo para
aumentar a sua audiência. Claro, sempre existe a possibilidade de que você
produza um conteúdo que seja viral, mas do contrário será muito mais difícil.

Felizmente, redes sociais como o Facebook e Instagram permitem que você
promova os seus posts para uma audiência muito maior através dos anúncios
pagos. Algumas pessoas podem ser relutantes quanto a investir em anúncios
pagos nessas redes, mas a verdade é que o tráfego pago normalmente se
converte em uma audiência fiel e volumosa.
As redes sociais possuem um alcance muito maior do que o meu blog ou o seu.
Por valores que variam de R$5 a R$10, você pode atingir milhares de
seguidores em potencial. Acredite em mim, investir em Marketing pago irá
contribuir demais ao longo do tempo para que você alcance o seu objetivo de
ter um blog rentável de sucesso.
Lembre-se de atualizar as suas redes sociais e incluir um link atualizado toda
vez que publicar conteúdo novo em seu blog.
Além disso, é sempre bom incluir conteúdo único em suas publicações nas
redes sociais. Por exemplo, você pode criar dicas, infográficos, vídeos, fotos
relacionadas ao seu conteúdo e postar em suas redes sociais. Isso irá gerar
mais engajamento e irá atrair mais visitantes para o seu site.

Dica 10: Entre em contato com grandes marcas e nomes do seu
nicho
Você ficaria surpreso com a quantidade de
pessoas que irá lhe responder se você tentar
entrar em contato. Vivemos em uma sociedade
movida por socialização e, ao contrário do que
muitos acreditam, as pessoas querem ajudar
umas às outras. Então, independentemente do
nicho em que você esteja inserido, procure pelas
marcas influentes deste nicho e conte a elas
sobre o seu blog e projeto.
Esta estratégia permitiu com que eu me
conectasse com grandes sites dentro do meu
nicho, e que eles eventualmente até compartilhassem o meu blog com seu
público. É uma ótima maneira de fazer com que o seu blog chegue a um
grande número de leitores, possivelmente vindo a gerar um grande aumento
no tráfego do seu site.
Comece fazendo uma lista de pessoas do seu nicho que você considera
grandes influenciadores e nomes da área. Se você não consegue pensar em
ninguém, ou não conhece ninguém, então apenas faça uma pesquisa sobre o
seu nicho e procure conhecer mais sobre os blogs que aparecerem no topo
dos resultados.
Inicialmente, recomendo que você comece contatando os influenciadores
menores. Eles provavelmente serão mais fáceis de acessar.
Por exemplo, se eu estivesse no ramo de receitas, seria praticamente
impossível entrar em contato com a Ana Maria Braga ou com a produção do
Master Chef Brasil. Seria muito melhor procurar ser notado por pessoas mais
facilmente acessíveis, como blogueiros ou youtubers de canais médio-grande.

Aqui está um template de como você pode entrar em contato com essas
pessoas de forma direta e simples. Sinta-se livre para utilizar o modelo de
conversa! Repare que o e-mail pode ter um tom formal, mas nada de excessos.
Seja você mesmo, demonstre seriedade e certo grau de humildade. Expresse a
sua admiração pelo trabalho do(a) influencer e muito provavelmente será
respondido. Talvez não consiga um feedback imenso da pessoa que você mais
espera; porém, um contato só não significa trabalho feito. Peça para mais de
uma pessoa e não deposite expectativas demais em uma entidade única.
Nunca sabemos quem nos dará maior atenção e qual feedback será o mais
produtivo.

Dica 11: Comece um canal de Youtube
Vídeos são um dos melhores formatos de mídia atualmente; eles lhe dão a
oportunidade de se conectar com as pessoas de forma mais pessoal e
descontraída.
Essa dica poderia facilmente estar inclusa junto às dicas sobre redes sociais,
mas sinto como se o Youtube funcionasse da sua própria maneira. Ele é,
também, uma ótima fonte de tráfego e pode ser muito lucrativo. Iremos falar
sobre monetização na parte 3, mas começar um canal de Youtube é uma ótima
maneira de aumentar o alcance do seu blog.

Você precisará de algumas coisas antes que possa começar o seu canal de
Youtube. Confira na página a seguir um miniguia com 4 itens essenciais para
começar o seu canal!

Dica 12: Crie uma marca para seu blog
A melhor maneira de criar uma marca é através da criação de um logotipo.
Existem muitas maneiras de se obter um logotipo. Você poderá criar o desi gn
você mesmo caso já tenha algum conhecimento em design ou saiba utilizar
alguma plataforma de criação de artes gráficas. Caso não se sinta confortável
em fazer o seu próprio logotipo, sempre poderá contratar um profissional para
fazer este serviço por você.
Para achar o profissional mais adequado para criar seu logotipo, é indicado
que você conheça alguns dos trabalhos já feitos por ele(a) e dê uma olhada em
seu portfólio. Também poderá pedir indicações para pessoas que você
conheça e confie, que já precisaram pagar por este tipo de serviço, seja para
um blog ou loja por exemplo.
Um logotipo criativo e com um design bem-feito irá contribuir para a
identidade da sua marca e fará com que ela seja mais facilmente reconhecida.
É interesse que você pense sobre o que você gostaria que o logo da sua marca
representasse. Quais elementos e cores são essenciais para você passar a
mensagem que deseja? Pense nisso também.

Tornando seu blog rentável
Esta é a parte mais prazerosa de se administrar um blog!
Este é o processo em que começamos a gerar renda através do seu blog.
Apenas para garantir, não quero que pense que ficará rico assim que
conseguir uma fonte de renda. Na verdade, isto não garante nem que você
obterá dinheiro algum. Quando você estabelece uma fonte de renda/receita
para o seu blog, você adquire a chance de se tornar rico e obter uma carreira
de sucesso, porém não necessariamente os alcançará. Caso não leve as suas
campanhas e projetos a sério, ou venha a relaxar assim que o seu blog gerar a
primeira renda, tudo irá por água abaixo. Mantenha-se firme para alcançar os
seus objetivos!
As fontes de receita que abordaremos nesta seção estão sendo utilizadas
neste momento por inúmeros empresários e estarão sendo apresentadas a
você com o intuito de te oferecer a mesma chance que essas pessoas tiveram
para chegar onde estão. Estas estratégias de negócio são modelos de alta
qualidade e eficiência para donos de plataformas digitais que procuram ganhar
a vida com seus blogs/sites e estarão disponíve is para você estudá-las e
refletir sobre quais alternativas cabem melhor ao seu negócio.

Um dos meios mais populares para monetizar um blog são os
programas de afiliados.
Resumidamente, neste tipo de associação você promove
produtos e/ou serviços de terceiros em seu blog através de
anúncios oficialmente associados. Sempre que alguém visitar
o seu site e clicar em um anúncio, e então executar a compra
de um produto que você esteja promovendo, você recebe
uma comissão pela venda do mesmo. É bem simples, não nos
trazendo a dor de cabeça que desenvolver e administrar um
produto eficiente para o mercado pode gerar. É uma maneira
muito eficiente de se fazer negócios, em especial porque
também não requer nenhum tipo de investimento da sua
parte.
Tudo o que você precisa é entender o seu público, conhecer quais os produtos
que eles gostariam de consumir, encontrar alguém que os ofereça e esperar a
magia acontecer. Muitas empresas oferecem esse sistema de comissões,
podendo chegar até mais de $80,00 reais por um único produto vendido
através dos anúncios em seu blog. Claro, pense também em seu próprio
negócio. Quando identificar um produto que o seu público irá se interessar,
procure quem está os ofertando e quanto eles pagam por comissão. Leve o
seu negócio em consideração.

Como se afiliar
Existem inúmeras formas de se associar, porém deixo aqui a minha principal
recomendação a você: se associe a redes confiáveis e renomadas no mercado.
Os associados normalmente criam uma rede onde você pode acessar os
anúncios e utilizá-los em suas campanhas em seu blog. Minhas principais
recomendações são a Amazon, Hostinger e Share a Sale. Estas empresas são
reconhecidas por pagarem ótimas comissões e sua credibilidade no mercado é
imensa, além da associação ser gratuita e através de seus websites. Você
pode começar a estabelecer relações com equipes eficientes, que podem vir
até mesmo a oferecer benefícios extras caso o fluxo de vendas que o seu blog
gere seja grande. Contudo, estas são apenas as vantagens mais óbvias de um
programa de afiliados. Existem várias outras razões para se vincular a este
tipo de negócio, então acompanhe o texto até o fim, pois garanto que será de
útil conhecimento.

Dicas Gerais:
Promova apenas produtos que você possua conhecimento sobre. Se você
conhece e sabe explicar o uso de um produto e seus benefícios, seus
ouvintes/leitores têm maior chance de serem convencidos e levados a
executar a compra. Uma das melhores técnicas para vender um produto é
gravar vídeos em formato de review, apresentando tudo o que há de
importante sobre o produto. Desta maneira você pode estabelecer um vínculo
entre o seu público e o produto que você promove. Logo, a melhor estratégia é
vender produtos que estejam relacionados ao conteúdo do seu blog, pois
assim ficará ainda mais fácil estabelecer uma conexão entre o seu afiliado e o
seu público.
Outra recomendação é ter a certeza de estar mencionando ao seu público que
os produtos promovidos são de associados(afiliados). Você soma parte da
credibilidade de um afiliado para o seu site ao fazer isso, assim como evita
quaisquer possíveis complicações de direitos autorais ou confusões geradas
com o seu público.

Promova conteúdos pelo Google AdSense
Existem algumas coisas a serem mencionadas antes de
utilizar este recurso. A primeira delas é o modelo de
funcionamento do AdSense e suas vantagens.
Sendo uma fonte gratuita, o Google AdSense é muito
simples e lucrativo para usuários de blogs que promovem
os seus anúncios. Esta plataforma promove anúncios
direcionados ao público alvo dos seus promotores.
Anunciantes pagam para que os seus anúncios sejam
exibidos em diversas formas ao longo de sites, vídeos e
outras mídias, sempre de maneira em que os conteúdos sejam associados:
Anuncie e venda. Simples!
Contudo, ainda assim existem alguns requerimentos para você utilizar o
AdSense: O Google requer que sites e blogs passem por um processo de
análise, sendo aprovados, ou não, a receber anúncios do Google AdSense.
Aproximadamente 1000 sites fazem solicitações por dia, mas somente três são
aprovados. Siga as nossas dicas de boas práticas para que um dia você possa
ser aceito nesta rede. Acompanhe-as a seguir:

1. Tenha um design simples e limpo:
Boa velocidade de navegação, experiência de usuário e layout objetiv o e
organizado são as top 3 características relevantes para um blog de perfil
profissional. Utilize serviços privados caso você não consiga criar tudo isto
sozinho. Investir em seu negócio é investir em si mesmo. Procure um
desenvolvedor de confiança com um bom custo-benefício.

2. Possua uma boa quantidade de conteúdos relevantes
postados e mantenha seus posts frequentes:
Não existe exatamente uma meta estabelecida, mas tenha em mente que
quanto mais fluxo o seu site gera, maiores as chances de aprovaç ão, pois
maior número de leitores significa, normalmente, uma maior chance de
vendas.

3. Observe o número de palavras dos seus posts:
Posts curtos tendem a ter menos relevância e o grau de especialização de
quem os posta tende a ser baixo sobre o assunto. Posts com pelo menos
600 palavras começam a somar positivamente a reputação do seu site. Não
que posts curtos sejam maléficos, mas eles não podem ser frequentes. Crie
posts maiores e mais relevantes e aumente as suas chances de ser
aprovado.

4. Prove sua identidade:
Políticas de Privacidade, Sobre Nós, Contato e Políticas de Uso são páginas
obrigatórias para demonstrar o perfil profissional do seu blog/site.
Descreva-as bem.

5. Submeta o seu blog ao Google Analytics:
Desta maneira o Google verá a autenticidade e as suas verdadeiras
intenções de produzir um negócio de sucesso. Isto também facilitará o
trabalho deles, pois você já estará nos registros da companhia.

6. Se inscreva para o Google Search Console e verifique seu
blog:
Este é um recurso que todo(a) blogueiro(a) deveria fazer uso de, pois assim
poderiam ter dados e ferramentas que tornariam os seus blogs mais
“Google-Friendly”. Garanta que você tenha conhecimento sobre eles.

7. Tenha domínio próprio e de identidade própria.:
Não basta ter um site próprio: Você precisa demonstrar a sua criatividade e
fazer com que o seu espaço seja lembrado.

8. Não possua outra fonte de anúncios.:
Como a equipe do Google fará a leitura do seu conteúdo e a apropriação de
anúncios de acordo com as palavras-chave do seu nicho que eles julgarem
corretas, você não deve ter anúncios em seu blog. É muito provável que a
equipe Google faça a associação entre o seu público e o produto a ser
vendido melhor do que você pode fazer. Infelizmente as suas chances de
ser aceito caem bastante quanto mais anúncios você possuir.

Espaço Publicitário
Esta técnica é exclusiva para blogs que estejam gerando
muito tráfego web (mínimo 500 visitantes diários).
Basicamente ela consiste em tratar diretamente com
anunciantes, vendendo o espaço do seu blog para publicar
anúncios. Tome bastante cuidado com a adaptação e
posicionamento destes anúncios para o seu blog, sempre
prestando atenção se eles não estão sobrepondo partes
do conteúdo. Ser um blog de alto tráfego é um
requerimento para esta estratégia, pois quanto maior o
número de visitantes diários, maior o valor do seu espaço. Sendo assim, você
irá ganhar mais por anúncio exibido quanto maior seu público. Lembre-se que
a maneira mais comum e padronizada de precificação de anúncios é o CPM;
porém, também é possível estabelecer um sistema de mensalidades de v alor
fixo. Para finalizar a apresentação geral desta estratégia, tenha em mente que
apenas fluxo no seu site não gerará uma enorme renda, pois anunciantes não
pagarão caso o seu público não esteja clicando e comprando. Procure os
temas mais próximos ao assunto do seu blog (apesar dessa estratégia tornar
um direcionamento completo de público quase impossível) e teste os
resultados. Mantenha-se sempre ciente dos números e gráficos dos anúncios.

O seu espaço é um lote imobiliário:

Dicas Gerais:
• Crie um espaço “Anuncie Aqui” em seu blog:
Exponha dados sobre o seu blog: audiência, tráfego, etc.
Descreva o que o seu blog faz para anunciantes e se
promova direcionadamente. Disponibilize dados para
contato e dê oportunidades para que o seu blog seja
encontrado.

• Descubra quem está direcionando links ao seu blog:
Quem direciona um link para você, conhece minimamente
(pelo menos) o seu conteúdo; podem ser potenciais clientes,
sejam tanto dos seus produtos quanto do espaço do seu
blog. Contate-os, veja as possibilidades e eleve o seu blog.
Através de ferramentas como o Google Analytics, você pode
descobrir quem direciona links ao seu blog.

• Descubra quem está anunciando em sites grandes do seu
nicho:
Conheça o seu nicho e veja quais empresas têm interesse
em investir em anúncios na sua área. Veja quais são as
mais populares e quais pagam melhor. Se você suspeita
que elas possam vir a se interessar em seu blog, entre em
contato e tente a sorte; ela só bate na porta dos mais
preparados.

Venda informação
O que significa vender informação de verdade?
Objetivamente, significa vender produtos como ebooks,
cursos, consultorias, podcasts, manuais, entre outros, que
tenham o intuito de ensinar o seu público sobre algo. Este
tipo de conteúdo é muito lucrativo, pois o público que te
segue muito provavelmente já vem até você para aprender
sobre o seu nicho. Além disso, é um tipo de produto em que
um exemplar gera várias vendas, não demandando excesso
de produção ou desenvolvimento contínuo de materiais. É
uma maneira de gerar lucro passivamente após ter o produto produzido.
Certo, mas como criar produtos assim?
Antes de já sair projetando um esboço de e -book, por exemplo, você deve
conhecer o seu público e entender qual a mídia que mais lhes agrada.
Dependendo do tipo de conteúdo que você estiver publicando em seu espaço,
você já tem uma ideia. Contudo, é sempre bom criar relações íntimas com o
seu público, ser transparente e incentivar um vínculo amigável: realize
enquetes querendo saber que tipo de mídias o seu público gostaria de acessar
e deixe que a opinião direta deles influencie a sua decisão
.

Como vender um produto digital em seu blog
• Crie o seu produto
Após ter feito a pesquisa com o seu público, muito
provavelmente você terá chegado ao resultado final “ebook”.
Hoje em dia, essa mídia é muito procurada pela enorme
quantidade de informação disponível por um baixo custo, de
muito simples acesso, que ela pode oferecer. Com a pesquisa,
você também pode chegar a outros resultados, mas
recomendo fortemente que comece com o ebook. Crie um
livro digital com o formato PDF. É um formato tão acessível
que programas como Pages e Microsoft Word produzem
conteúdo assim. Reflita qual será o seu primeiro assunto e
mande a ver!
• Crie uma página de vendas no seu blog
Dedique um espaço único para os seus produtos, tanto para
mais fácil acesso da parte do seu cliente, quanto para você
mesmo. Estabeleça configurações para métodos de
pagamento e páginas específicas para descrever cada produto
publicado.
• Crie um botão “Meu carrinho”
Assim que a sua página estiver pronta e o número de produtos
que você possuir alcance um valor plural, disponibilize este
botão para que os seus clientes possam fazer orçamentos de
mais de um produto ao mesmo tempo. É prático e é um convite
para que o seu público adquira e conheça mais sobre o que
você tem a oferecer. Procure estabelecer uma gama de formas
de pagamentos que atenda melhor os seus clientes. Muito
provavelmente o PayPal será “um grande amigo” do seu
negócio.

Como processar pagamentos em seu blog
• Paypal
Este é um dos métodos de pagamento digital mais utilizados,
então recomendo fortemente que o use. Muito
provavelmente os seus clientes já possuem e já compraram
no Paypal, sendo assim uma maneira familiar e confiável de
pagamento online. O único defeito desta plataforma é que,
para realizar um pagamento, ela tira o seu público do seu
site, os levando para a própria página do Paypal. Para dar a
volta por cima, você pode assinar o “Paypal Payments Pro”,
que lhe trará a possibilidade de fechar transações dentr o do
seu próprio site, facilitando e acelerando o processo de
aquisição; a experiência do seu cliente. Confira bem os
métodos de pagamento e o valor do plano pago para o
Paypal e considere se fará este investimento ou não. Se o seu site gerar
muitas transações, você poderá ganhar descontos sobre a taxa do plano pro. É
um ótimo negócio!
• Tenha um certificado SSL em seu blog!
SSL é um padrão de tecnologia que estabelece endereços
criptografados entre um servidor e um navegador. É um alto
padrão de tecnologia, que já virou um must have para blogs e
sites. Através desta tecnologia, informações transferidas de
um servidor para um navegador permanecem privadas e
mais difícil de serem “hackeadas”. Esta tecnologia agrega
credibilidade e segurança ao seu negócio, então recomendo
que o seu plano de servidor de hospedagem ofereça este
recurso.

Promovendo o seu produto
Não há mistério: promover de maneira eficiente requer
investimentos. Anúncios são as melhores maneiras de
fazer isso, então já vá preparando um orçamento para
tal. Você pode conhecer mais sobre os benefícios e os
detalhes sobre anúncios no seguinte texto, disponível
em nosso site: link para o texto sobre anúncios e

banners.

Outra possibilidade é promover o seu negócio manualmente. Bem mais
trabalhoso e menos lucrativo, ainda assim é uma maneira interessante,
principalmente
para
quem
está
com
as
contas
apertadas.
Contate todas as pessoas que você conhece e garanta que todas elas saibam
que você está trabalhando com a criação de conteúdo. Faça isso através das
redes sociais, meios de comunicação como WhatsApp e e-mail, e até
pessoalmente quando você tiver a chance. Explique como funciona, o que pode
ser aprendido e os benefícios que o seu produto pode
trazer aos seus conhecidos. Lembre-se também do uso
de táticas de SEO quando for utilizar as redes sociais:
Palavras-chave e Hashtags são de importância máxima.
Além das pessoas que você conhece, outros indivíduos
virão a te conhecer e podem ficar interessados no seu
produto. Crie uma página de negócios no Facebook e se
esforce o máximo para ser reconhecido. Esteja ciente
que este é o método mais trabalhoso, e que demandará
tempo.
Vídeos, Textos, Podcasts, Book de Imagens, etc. Todas
as formas de mídia serão úteis para aumentar o
alcance que você pode obter nas redes sociais. Encontre grupos e fóruns de
negócios e que estejam relacionados ao seu nicho, mas não saia apenas se
promovendo, pois isso dá a impressão de Spams, e muitas vezes poderá até
mesmo lhe proporcionar uma expulsão do grupo/fórum. Use o seu produto em
discussões pertinentes, de maneira a resolver o problema das pessoas
envolvidas em uma discussão. Isso tomará o seu tempo, pois terá que estar de
olho nos posts do grupo/fórum para achar a sua oportunidade de enquadrar o
seu produto perfeitamente.

Considerações Finais
Se você chegou até aqui, tenho total certeza de que é uma pessoa resiliente,
de perfil apropriado para encontrar a porta do sucesso. São pequenos passos;
pequenas vitórias que obtemos diariamente que, de repente, ocasionam em
uma grande mudança; tudo vem à tona e nosso trabalho é reconhecido. É
como se, também, tivéssemos nos tornado especialistas a partir deste
momento, e sabemos explicar o passo-a-passo de como chegamos à posição
de sucesso em que nos encontramos. Claro, a sorte só bate na porta dos que
persistem, então lembre-se de lutar por vitórias diariamente.
Através deste livro, você aprendeu a tornar o seu blog um negócio
profissional: uma pessoa autêntica, que cria conteúdo e tem o seu próprio blog
como fonte de renda; tem o seu próprio conteúdo como selo de credibilidade e
reconhecimento do conhecimento adquirido ao longo da sua jornada. Você
também sabe quais são as melhores maneiras e os caminhos a traçar para
alcançar o status de profissionalização do seu blog: quais são as melhores
afiliações e estratégias; como utilizar anúncios e de onde tirá-los; o que
anunciar e como relacionar ao seu nicho. Estas informações são cruciais para
ajudar e guiar o seu público a adquirir produtos que os ajudarão diariamente.
Sendo assim, você, como consultor e indicador de um produto, terá parte da
credibilidade e da gratidão do indivíduo que lê e acessa o seu conteúdo, que foi
ajudado pelo seu anúncio e acessou o produto que faz a diferença em sua vida.
Não por último, mas para concluir, você aprendeu os requisitos para criar
conteúdo e um produto de identidade própria. Assim, você não é apenas um
indicador; uma espécie de guru da sua área. Você é um empresário; um
produtor, que atende clientes e os ajuda através das suas próprias
experiências de vida. Você sabe como promover e como adaptar o seu blog
para os seus produtos. É chegada a hora de dar o kick-start em seus projetos
e colocar a mão na massa.

facebook.com/cursana
instagram.com/cursana_blogs

youtube.com/CursanaBlogwithAna

help@cursana.com.br

