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INTRODUÇÃO
Muito obrigado por ter realizado o download do E-book gratuito COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG –
Manual Passo a Passo para Ter um Blog de Sucesso. Nas próximas páginas irá verificar que a Internet tem
hoje oportunidades muito maiores do imagina. Atualmente não só é possível ganhar dinheiro com um blog.
De facto, está comprovado que é possível também viver apenas do lucro gerado por um blog ou website.
Claro que para isso acontecer terá de trabalhar bastante, estudar, aplicar e testar, num caminho que a
médio/longo prazo vai reverter em lucro.
Mas para encurtar esse caminho, essa jornada que qualquer empreendedor digital tem que iniciar um dia,
escrevemos este E-Book gratuito, onde explicamos conceitos, propomos estratégias e ferramentas de
sucesso para que possa começar a lucrar com aquilo que escreve, seja qual for o tema. A verdade é que não
falamos deste assunto sem conhecimento de causa.
A equipa do blog Estratégia Digital é responsável não por 1, nem por 2 ou 3 blogs, mas sim 5 blogs
temáticos que neste momento geram lucros todos os dias. Em 2015 iniciamos a criação de uma nova rede
de blogs temáticos culturais, dedicados a música, cinema, literatura e viagens. É um projecto inovador e
ambicioso que mistura jornalismo com marketing digital, mas onde rentabilizamos os nossos
conhecimentos de Internet para empreender novas formas de ganhar dinheiro. A utilização dos meios
digitais para gerar novas formas de rendimento é uma das bases do trabalho que realizamos nestes blogs,
que servem sobretudo para estimular a cultura e arte, unindo pessoas com interesses comuns em todo o
Mundo. Pode conhecer cada um dos blogs desta rede nos seguintes endereços:
Mundo de Músicas

http://mundodemusicas.com/

Mundo de Livros

http://mundodelivros.com/

Mundo de Cinema

http://mundodecinema.com/

Mundo de Viagens

http://mundodeviagens.com/

Para que fique realmente ciente que este e-book é baseado em experiências e testes que efectuamos ao
longo dos últimos anos, queríamos apenas relembrar que todas as táticas e ferramentas que falamos
neste documento são aplicadas diariamente no nosso trabalho de marketing digital. São portanto os
nossos melhores conselhos para que o seu projeto online obtenha todos os dias mais visitas e seja rentável.
São também os nossos segredos para o sucesso que estamos a alcançar com este nova rede de blogs
culturais de Portugal para o Mundo, além do blog Estratégia Digital, que atingiu mais de 649 mil
visualizações de páginas nos últimos 3 anos.
Como acreditamos na partilha de informação e conhecimento através da Internet, queremos oferecer
gratuitamente a cada leitor este Manual Passo a Passo para Ter um Blog de Sucesso com conceitos, dicas e
sugestões de ferramentas para que consiga criar o seu próprio blog de sucesso. Use este documento como
uma ferramenta de trabalho. Pode clicar nas palavras a negrito com links para ler os artigos com
informações complementares. Esperemos que goste e aproveite: boa sorte e bom trabalho!
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CAPÍTULO 1
PORQUÊ CRIAR UM BLOG PARA GANHAR DINHEIRO ONLINE?
Um blog é um dos poucos espaços na Internet, entre milhões de outras páginas, que permite a uma pessoa
ou grupo de pessoas partilhar as suas ideias e conhecimentos únicos. Com uma estrutura semelhante à de
um diário, a interface permite a publicação rápida de novos conteúdos: texto, imagens, vídeos, infografias,
entre outros. Não interessa qual o tema sobre o qual quer escrever: atualidade, emagrecimento, política,
moda, cozinha ou lifestyle. Num blog é possível escrever sobre tudo e mais alguma coisa.
Uma vez que se trata de uma atividade com baixos custos, precisa apenas de ligar o computador, aceder à
Internet, escolher um sistema de gestão de conteúdos e transpor para o ecrã aquilo que vai na sua cabeça.
Quem dita as regras é você mesmo. Para algumas pessoas, a gestão e manutenção do seu próprio blog é
mesmo encarado como um emprego rentável, a tempo inteiro e possível de ser executado a partir de
qualquer canto do mundo.
O potencial é enorme: os blogs podem funcionar como uma fonte de lucro, isso você já sabe. Então, se
procura alguma atividade para ganhar um extra todos os meses, leia com atenção o e-book que tem agora
em mãos. Os custos de investir na criação de um blog são muito baixos quando comparados àquilo que
pode ganhar.
Se ainda não está convencido, tenha em conta a recente popularidade destes novos meios de
comunicação. Embora seja muito difícil perceber a dimensão da blogosfera, estudos indicam que existem
pelo menos mais de mil milhões de blogs. Deste número, uma fatia de 18% dos bloggers já vive parcial ou
inteiramente dos rendimentos do seu blog. Não estamos a dizer que basta criar um blog e fazer meia dúzia
de publicações. Afinal, continuidade é palavra-chave do sucesso na blogosfera: assim como qualquer outro
negócio, é importante ter uma estrutura e método de actuação definido e, sobretudo, uma boa estratégia
digital. Este deve ser o ponto de partida para conquistar sucesso na Internet.
Mais tarde, se seguir o planeamento que delineou, pode ganhar dinheiro suficiente para trabalhar
unicamente em casa! Para começar a ganhar dinheiro com um blog não é necessário ter muito tráfego, mas
sim pessoas interessadas no que você tem para oferecer. Não vale de nada ter milhares de visitas diárias se
nenhuma dessas pessoas está interessada em converter a visita em ação. Como ganhar então dinheiro na
Internet?
Algumas das dicas mais importantes que apresentamos focam-se principalmente no conceito de Search
Engine Optimization (SEO) – ou seja, otimizar os conteúdos do blog para que possam ser melhor indexados
pelo Google. Isto serve para quê? Basicamente, para que o seu blog apareça de forma gratuita entre os
primeiros resultados da pesquisa do Google quando alguém digitar uma palavra-chave relacionada com o
tema. Existem várias maneiras de monetização que podem também ser aplicadas, como a inclusão de
anúncios Google AdSense, a inscrição em Programas de Afiliados ou a criação de espaços publicitários.
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A IDEIA: COMO ESCOLHER O ASSUNTO E NOME DO SEU BLOG?
Sabe aquela ideia que tem na gaveta há anos, mas acabou por nunca se concretizar? Pois, talvez seja esta a
hora certa. O mundo da blogosfera é extremamente amplo, os assuntos não se esgotam e todos os dias
surgem novas abordagens.
Tirando o foco dos consumidores dos meios de comunicação social tradicionais, os blogs trocaram as voltas
ao processo de comunicação e ao conceito de opinião pública: aqueles que habitualmente eram
consumidores (receptores) transformaram-se em criadores (produtores) de conteúdos.
O potencial desta revolução comunicacional foi reconhecido pelos especialistas do universo dos negócios e
do marketing digital. Assim, de forma genérica podemos distinguir 2 tipos de blogs: os pessoais e os
empresariais. Se os primeiros funcionam quase como um diário ou como um espaço dedicado a assuntos
do interesse pessoal, os segundos pretendem comunicar conteúdos com o objetivo de reforçar a
credibilidade da empresa e de chegar a novos públicos.
Devemos, no entanto, salientar que o facto de o blog ser pessoal ou empresarial não determina a sua
estratégia, que é como quem diz os seus métodos e objetivos. Na verdade, as fronteiras estão cada vez
mais esbatidas: bloggers de sucesso começaram por ser amadores, esperando apenas partilhar as suas
experiências a amigos ou conhecidos. Hoje, são capazes de abandonar os seus empregos e viver
unicamente do salário que a Internet lhes paga. Leia estes 2 artigos para ter uma noção mais aprofundada
destas diferenças:
EXEMPLO BLOGS PESSOAIS: Elas transformaram os blogs de moda num caso de sucesso
EXEMPLO BLOGS EMPRESARIAIS: Top 10 dos melhores blogs de grandes marcas

A definição do nicho de mercado
Ter uma ideia é um excelente primeiro passo, mas não basta. É necessário perceber a sua viabilidade e
avaliar qual o potencial do mercado.
Será que as pessoas realmente precisam da informação que está a transmitir? Talvez até considere que sim
devido ao seu instinto ou conhecimento de determinado mercado, mas o ‘achismo’ não deve ser usado
quando decidir criar o seu blog de sucesso.
Analisar os números é essencial. Por isso nesta fase recomendamos que utilize ferramentas gratuitas como
o Planeador de Palavras-Chave do Google Adwords e o Google Trends para perceber se, de facto, existe
uma procura relacionada com o tema que quer abordar no blog e também para descobrir quais as palavras
do campo semântico que simbolizam as necessidades específicas do seu público.
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O nome do seu blog é importante
Todos reconhecemos a importância de ter um bom nome para um website ou blog. O desafio aqui é aliar o
lado criativo do processo de escolha desse mesmo nome às palavras ou expressões mais procuradas pelos
cibernautas. O nome do blog deve ser pensado como a criação de uma marca, incluindo um logotipo
atraente e eficaz para usar nas redes sociais.
Deve considerar também que na altura da indexação pelo Google, o nome da página vai indicar ao
Googlebot (ou seja, o robot do Google que, sem parar, revê cada página da Internet todos os dias) qual o
assunto do seu website. Como tal, quando escolher o nome deve ter o cuidado de verificar se este é
suficientemente abrangente para abarcar todos os conteúdos que lá vai colocar, e ainda assim ser
suficientemente segmentado para impactar um público-alvo específico.
Analise por momentos o exemplo do blog Mundo de Músicas. O fato de querermos atrair diferentes tipos
de pessoas que estãos relacionadas com música, levou-nos a escolher um nome suficientemente
abrangente no qual co-existem vários nichos de mercado. Como assim?
Por exemplo na página Aulas de Música falamos para músicos amadores que querem aprender a tocar um
instrumento, na página Lojas Online para Comprar Música apelamos directamente aos consumidores
ouvintes de música que compram online, e finalmente na página Lojas de Instrumentos Musicais
colocamos informação útil para músicos amadores/profissionais que querem comprar novos instrumentos
ou acessórios musicais.
Repare bem: o nome e domínio Mundo de Músicas é dirigido a um mercado gigantesco (música), que tem
vários nichos de mercado para explorar (músicos amadores, consumidores finais, músicos profissionais, fãs
de concertos, e muitos mais).
Depois de escolher o nome, só falta mais um passo: verificar se está disponível. Para isso, utilize qualquer
ferramenta de Registo de Domínios na Internet. Basta escrever o URL desejado e o site logo lhe dirá se está
ou não ocupado. Se estiver, a ferramenta apresenta imediatamente outras opções parecidas pelas quais
poderá optar.
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A PLATAFORMA: WORDPRESS OU JOOMLA?
Se já alguma vez trabalhou com um blog, provavelmente o termo CMS não lhe é completamente estranho.
A sigla é usada para simplificar a expressão “Content Managment System” que, em português, significa
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Leia este artigo CMS: para que serve um sistema de gestão de
conteúdos? para saber mais sobre CMS.
Este tipo de ferramentas estava inicialmente associado ao mundo da blogosfera, mas a verdade é que hoje
em dia as funcionalidades são tão vastas que é possível fazer sites completos, recorrendo apenas a CMS’s.
Websites de comércio eletrónico, sites de notícias e páginas empresariais são apenas alguns dos exemplos
dos usos que pode dar a um CMS. Embora existam vários no mercado, neste tópico dedicamos a atenção a
dois dos mais populares: o Joomla e o WordPress. A popularidade de ambos é justificada pelo facto de
serem extremamente simples e de permitirem criar, editar, gerir e publicar conteúdos de forma fácil e
eficaz.
WordPress
A nossa preferência vai para Wordpress por várias razões. Lançado em 2003, este é o CMS mais utilizado do
mercado. O sucesso é explicado pelos preços acessíveis e na versatilidade, ampliada pelos mais de 12 mil
plugins espalhados pela Internet. A plataforma permite tirar partido de todas as potencialidades das
estratégias de Optimização do Gestor de Busca (SEO), através da simples instalação de plugins como o
Yoast SEO, de que falaremos mais à frente. O painel de controlo é altamente intuitivo e pode ser facilmente
utilizado por qualquer um. Leia também o artigo 25 Excelentes razões para usar WordPress na sua
empresa.
Joomla
A principal vantagem do Joomla está na segmentação. Se o WordPress é indicado para blogging, o Joomla
está mais otimizado para sites maiores e mais segmentados, normalmente utilizados para executar funções
específicas - como, por exemplo, páginas exclusivamente dedicadas ao e-commerce. A plataforma permite
trabalhar SEO, mas requer mais configurações. Embora não seja tão intuitivo, oferece um excelente suporte
de comunicação. Leia este artigo Torne-se um ninja do Joomla para conhecer uma excelente formação
sobre este CMS.
Templates: Soluções apelativas e customizáveis
Independentemente da alternativa que escolher, ambos os Sistemas de Gerenciamento de Conteúdos
apresentam soluções fáceis para todos aqueles que não possuem conhecimentos de programação ou de
design. As possibilidades são tão amplas que alguns especialistas destas áreas chegam mesmo a usar os
templates como base para os seus projetos.
Neste sentido, poderá optar não por fazer um website de raíz, mas por seguir as linhas orientadoras de
templates. As opções são altamente customizáveis e permitem agilizar o processo de criação de qualquer
website. Para executar funções específicas (como, por exemplo, instalar uma calculadora ou um fórum)
existem também plugins que fazem o trabalho por si. Se procura soluções para WordPress, clique aqui. Se
preferir Joomla, consulte este website.
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A ESCOLHA DO SERVIÇO DE ALOJAMENTO OTIMIZADO PARA CMS
Todos os websites precisam de ser alojados. O mais importante a dizer sobre este tópico nesta fase é que
existem milhares de soluções com preço/qualidade diferentes. Mas se optar por criar o seu blog de sucesso
em Wordpress ou Joomla, escolha um tipo de alojamento web otimizado para CMS e tenha sempre acesso
ao controlo do alojamento através de CPanel. Se não sabe o que é um CPanel leia de imediato o artigo que
temos sobre esta questão: O que é o cPanel e como funciona?
Antes de pensar numa estratégia digital, procure saber qual solução de alojamento é a mais indicada.
Lembre-se que uma base sólida é o primeiro passo para qualquer caso de sucesso online. Para o ajudar
reunimos abaixo uma pequena explicação das várias soluções de alojamento disponíveis no mercado.
Alojamento Partilhado
O Alojamento Partilhado é o mais comum e também o mais popular da Internet. Por ser o mais barato, é
normalmente escolhido pelas pessoas que querem criar o seu primeiro site. Neste tipo de alojamento, terá
de partilhar o espaço do servidor com centenas de outros websites, sob os quais não possui qualquer
controlo. Embora continuem a ser muito populares, a verdade é que os serviços de alojamento partilhado
apresentam bastantes limitações. Além disso, um número elevado de tráfego poderá sobrecarregar o
servidor e deitar o site abaixo.
Alojamento VPS
O alojamento com servidores VPS é uma solução intermédia que lhe dá uma autonomia superior, uma vez
que permite um maior controlo sob a administração e possibilita que este seja reiniciado de forma
independente. VPS é a sigla para Virtual Private Server e, ao contrário da solução anterior, a empresa não
necessitará de partilhar os recursos com outros websites. Outra das vantagens é a possibilidade de fazer
upgrade dos recursos e aumentar a capacidade do disco rígido ou da memória RAM sempre que for
necessário.
Alojamento Dedicado
O Alojamento Dedicado é a solução mais avançada, indicada para empresas de grande dimensão que
possuam necessidades especificas, como segurança de dados. Ao optar por esta solução, o utilizador terá
direito a um servidor individual que só alojará o seu website. A maior vantagem dos servidores dedicados
está na alta performance, que permite aguentar volumes extremamente elevados de tráfego sem
comprometer nem a velocidade, nem o funcionamento do próprio website. Embora sejam
comparativamente mais caros do que as soluções anteriores, os servidores dedicados são altamente
seguros e dão total autonomia a quem gere o site.
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ONDE ENCONTRAR O ALOJAMENTO CERTO?
É importante ter a noção de que blogs de sucesso ou websites com muito tráfego requerem bons
servidores. Basicamente, grandes ideias atraem muito tráfego. Logo, grandes ideias requerem grandes
servidores.
A conclusão é lógica, no entanto, são muitas as pessoas e empresas que apenas olham ao preço na altura
de escolher o tipo de alojamento web para o seu website. A escolha da solução indicada é ponto de partida
para a aplicação da estratégia digital correta: lembre-se que não serve de nada apostar em conteúdos se
depois ninguém o vê.
Existem várias empresas que fornecem serviços de alojamento. Para o ajudar, compilamos uma lista com
excelentes opções que pode (e deve) considerar, incluindo os links para as nossas reviews de cada um dos
serviços e links diretos.

EMPRESA DE ALOJAMENTO

REVIEW

LINK DIRETO

InMotion Hosting

InMotion Hosting: aloje o seu
website sem correr riscos

http://bit.ly/1tgD6AK

eUKhost

O que diferencia o Alojamento
Web da eUKhost?

http://bit.ly/1ERP60M

Media Temple

Media Temple: um dos melhores
em hospedagem de sites

http://bit.ly/1FKinAR

GoDaddy

Tudo o que precisa para fazer
sites está na GoDaddy

http://bit.ly/godaddy-beat

Register.com

Register.com: está preparado
para registar o seu domínio?

http://bit.ly/1xHrHOd

Codero

Codero é o “american dream” do
Alojamento Web

http://bit.ly/1um0U90

IPOWER

IPOWER: alojamento web
poderoso para todos os websites

http://bit.ly/1t3tyrB

Myhosting.com

Myhosting.com: o alojamento
web que pensa em si

http://bit.ly/1t2KkXM

Netfirms

Netfirms: um alojamento web
que marca pela diferença

http://bit.ly/1vkwoz8
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Network Solutions

Network Solutions para soluções
integradas na Internet

http://bit.ly/network-beat

IX Web Hosting

----

http://bit.ly/1EUTxtP

Beyond Hosting

Beyond Hosting: alojamento web
de geeks para geeks

http://bit.ly/1u27s97

InterServer

InterServer, uma empresa de
WebHosting com mais de 15
anos

http://bit.ly/interserver-beat

Domain.com

Como registar domínio no
Domain.com?

http://bit.ly/domain-beat

eUKhost

O que diferencia o Alojamento
Web da eUKhost?

http://bit.ly/1ERP60M
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CAPÍTULO 2
ANÁLISE DO MERCADO DIGITAL PARA DEFINIÇÃO DE CONTEÚDOS
Para ter sucesso na sua estratégia digital terá de obrigatoriamente utilizar ferramentas de apoio. A Google
é uma das empresas que mais ferramentas gratuitas disponibiliza no marketing digital. Por isso mesmo
neste capítulo vamos dedicar-nos em exclusivo a explicar como usar alguns dos recursos mais poderosos da
Google e da Internet para criar um mapa de conteúdos para o seu blog.

GOOGLE TRENDS
O Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os termos de pesquisa populares e as suas
tendências num passado recente. A ferramenta apresenta gráficos com a frequência que um termo
particular é procurado em várias regiões do mundo e em vários idiomas. O Google Trends analisa a
percentagem das pesquisas do Google para determinar quantas buscas foram feitas pelos termos
introduzidos durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se pesquisarmos por ‘chá’ na
Escócia em Março de 2007, o Trends analisa a percentagem de todas as pesquisas por ‘chá’ feitas no
mesmo período e localização. Os seguintes dados são excluídos:
Pesquisas feitas por poucas pessoas: o Trends apenas analisa os dados relativos a termos de pesquisa
populares, portanto termos com pouco volume de procura nunca são apresentados.
Pesquisas duplicadas: O Trends elimina pesquisas repetidas feitas pelo mesmo utilizador num curto espaço
de tempo.
Um dos aspectos mais importantes do SEO e todo o processo de pesquisa são as palavras-chave. As
palavras-chave são o que a audiência usa para encontrar um website online através de motores de busca e
redes sociais. Com o Google Trends podemos ver como várias palavras-chave populares aparecem,
juntamente com sugestões de palavras-chave semelhantes. Esta informação pode ser usada para otimizar
as propriedades online e criar conteúdo amigável SEO para um blog e website.
O truque é simples: não utilize apenas o Google Trends como guia de orientação. É necessário cruzar estes
resultados em conjunto com as palavras-chave encontradas no Google AdWords (incluindo aquelas que
vieram do Google Analytics e Webmaster Tools, se já tiver um blog para analisar resultados e pretende
melhorar o seu desempenho), assim como o que vamos ver a seguir nos resultados da primeira página de
pesquisa do Google.
Ainda assim, convém frisar que o Google Trends permite analisar as intenções dos cibernautas no que diz
respeito a um determinado sector. Deve procurar por palavras relacionadas com o tema do seu blog para
entender e definir quais as tendências, tanto em termos gerais como específicos, sobre as quais pretende
criar a sua comunicação digital, indo ao encontro das reais expectativas do público-alvo.
Durante esta fase do trabalho coloque centenas de palavras-chave e guarde apenas aquelas que obtiveram
resultados, sejam eles positivos ou negativos, numa lista separada.
12
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Qualquer especialista de marketing digital pode dizer que o Google Trends não faz uma previsão perfeita
do futuro, mas quando se trata de fazer escolhas inteligentes de negócios é uma ferramenta que pode
fornecer gratuitamente em apenas 20 minutos mais do que aquilo que conseguiríamos em anos de
pesquisa. Uma vez que centenas de palavras demoram a ser introduzidas, este trabalho leva algum tempo.
Mas é muito rentável.
Uma das razões pela qual usamos Google Trends nos nossos projectos é porque, antes de analisarmos a 1.ª
Página de Resultados do Google, precisamos de saber quais as expressões, os termos semânticos, nas quais
vale a pena investirmos os nossos esforços na produção de conteúdos. A fim de fazer um bom SEO é
preciso verificar se as palavras-chave que pensamos que são importantes realmente importam. Google
Trends é a ferramenta que nos permite chegar a estas conclusões.
Mas não é só com novas informações sobre as palavras-chave alvo que beneficia com o estudo da pesquisa
e das tendências. As noções obtidas permitem tomar riscos calculados e canalizar os seus esforços para a
obtenção de resultados que corresponderão a maiores benefícios. Não queremos que ande a dar tiros no
escuro, procuramos antes que entenda como tomar ações concretas, apoiadas em dados sólidos. As
palavras-chave serão posteriormente utilizadas na escrita de novos posts ou na criação de conteúdos para a
web, divulgados através das redes sociais, como o Twitter, Facebook ou Pinterest. Lembramos que a
criação de conteúdo original e exclusivo é uma mais-valia para a estratégia de SEO.
Através da análise dos resultados obtidos consegue definir algumas categorias e títulos para posts do blog
de forma natural e otimizada. Importa salientar que as categorias, mais à frente, apresentadas são apenas
um rascunho de exemplo para orientar nesta fase inicial do trabalho: os nomes podem evoluir, ajustar-se
ao estilo do blog, até se tornarem definitivos ao longo da criação do seu projecto online.
Como fazer análise dos melhores resultados no Google Trends?
Durante a sua análise deve procurar por palavras-chave apenas relativas ao universo semântico do seu blog
e depois analisar os resultados de tendências positivas ou negativas. Através do Google Trends pode
alcançar resultados de palavras-chave primárias, uma vez que se for demasiado específico a ferramenta
não devolve resultados. Os seus principais critérios para analisar as tendências da pesquisa devem ser os
seguintes:
- Identificar palavras-chave com tendências crescentes e decrescentes para chegar a conclusões sobre
que designações dar a categorias e descobrir informação sobre os interesses da audiência que, de outra
forma, não podia conhecer sequer;
- Identificar o top de palavras-chave relacionadas que têm vindo a crescer nos últimos anos usando esses
mesmos termos para obter os resultados da 1.ª página do Google, cujos títulos darão lugar a futuros
conteúdos originais e relevantes no seu blog.
Sobre as tendências negativas é importante destacar que, apesar de apresentarem um crescimento
negativo, estas palavras continuam a ter um volume de pesquisas assinalado pelo Google Trends, tendo por
isso mais valor do que outras palavras-chave pesquisadas que nem sequer retornam resultados. Deve
também considerar estas palavras com tendência negativa como uma oportunidade de pesquisa credível.
Depois, dentro das palavras-chave pesquisadas obtidas deve organizar e dividir os resultados conforme o
seu crescimento em duas listas: tendências positivas de palavras vs. Tendência negativas de palavras.
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ANÁLISE DA 1.ª PÁGINA DO GOOGLE
Ok, agora já tem a sua lista de tendências negativas e positivas? Os resultados apontados pelo Google
Trends são de especial relevância se forem auxiliados com a leitura dos melhores resultados do campo de
pesquisa orgânica do Google.
Ou seja, apesar de conseguir confirmar quais as tendências de determinadas palavras, o valor acrescentado
desta ferramenta é apontar as principais palavras relacionadas ou, dizendo de outra forma, têm sucesso e
por isso configuram-se como boas oportunidades para explorar no trabalho de SEO a desenvolver. Assim,
em todas as palavras-chave examinadas no Google Trends, obteve várias sugestões que podem e devem
ser analisadas no campo de Pesquisa do Google, permitindo assim obter links, artigos, informação sobre
concorrência e descobrir outras palavras-chave de sucesso. Como fazer isso tudo?
Através do trabalho que realizou no Google Trends conseguiu descobrir as melhores palavras-chave
identificadas pelo Google, o que resulta na verdade numa vasta lista de palavras-chave de oportunidade
que deve compilar num ficheiro intitulado Resultados 1ª Página do Google.
Porque é que é tão importante analisar os Resultados de 1ª Página do Google para identificar conteúdo?
Porque alguns dos conteúdos encontrados são eficazes, interessantes e enquadram-se dentro do mesmo
espírito que pretende divulgar e promover no seu blog. E é isso que pretende nesta tarefa: encontrar os
conteúdos de outros que estão na primeira página significa que vai seguir quem lidera nos resultados da 1.ª
Página do Google nos termos em que ambiciona ser também encontrado.
Decerto concorda que se o seu blog não aparecer na primeira página da pesquisa do Google é praticamente
invisível aos olhos da sua audiência. A verdade é que se não trabalhar diariamente para conseguir essa
posição os seus concorrentes vão angariar todos os cibernautas que deveriam estar a chegar ao seu site
(porque eles estão na primeira página e você não estará).
Chegar à 1.ª Página do Google é bom mas não é suficiente: é necessário mantermo-nos lá. Para concretizar
tal façanha é necessário que o Google nos veja com “bons olhos”: é esse o desafio da estratégia digital
completa que lhe propomos neste manual para ter um blog de sucesso. Devemos, por isso, também
entender a Internet como um jogo de números: quanto mais pessoas clicarem nos nossos links, maior será
o número de pessoas a ler os nossos conteúdos. Por sua vez, o número de pessoas que clicam é importante
porque um dos fatores que o Google considera no Page Rank é a taxa de cliques orgânicos (CTR). Por
consequência, os CTRs são uma das melhores métricas para determinar o quão relevante é o seu blog para
o maior motor de busca do Mundo.
Em simultâneo, essa relevância será determinada pela qualidade dos conteúdos de cada página (medida
através de fatores como taxa de rejeição, tempo na página, o tempo médio de sessão, entre outros factores
mensurados pelo Google Analytics e Webmasters). Em conjunto com as técnicas e metodologias usadas
através dos seus algoritmos, o Google toma nota de todas estas informações e recebe uma imagem muito
precisa do conteúdo do seu blog, atribuindo-lhe um valor de ranking condizente.
Se utilizar o programa de SEO avançado Market Samurai para realizar esta tarefa pode até conseguir
resultados muito mais interessantes e completos. Leia este artigo Saiba como funciona o Market Samurai
e o seu painel de controle para entender como funciona o Market Samurai.
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A beleza de tudo isto é que, quando executa uma estratégia digital eficaz, o resto funciona quase como
uma auto-profecia:
- Quanto melhor for o conteúdo do site, mais alto será o ranking atribuído pelo Google;
- Quanto mais alto for este ranking, melhor será a taxa de cliques orgânicos (CTR);
- Quanto melhor for o CTR do seu blog, melhor deverá ser o conteúdo;
- Quanto mais relevante for o conteúdo, mais alto será o CTR do seu blog;
- Quanto melhor for o CTR do seu blog, maiores serão os rankings atribuídos pelo Google;
Quando executar bem todas as tarefas para concretizar este objectivo principal de estar na primeira página
de resultados na pesquisa orgânica ao final de algum tempo o Google irá considerar que o seu blog é
merecedor de figurar na primeira página.

Como encontrar conteúdo na primeira página do Google
Utilizando as mesmas palavras-chave positivas e negativas da lista que organizou com base no Google
Trends analise agora os resultados na primeira página do Google. A sua análise deve focar-se em resultados
que possam servir de inspiração para os seus próprios artigos.
Vejamos o exemplo seguinte obtido a partir da tendência “Linux instalar”. Quando pesquisamos no
Google surge estes resultados. Marcamos a amarelo os artigos de outros que podem servir para criar
novos posts para um blog de marketing digital.
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Destes resultados, escolhemos 5 títulos passíveis de ser analisados mais atentamente:
- Olhar Digital: Aprenda a instalar o Linux no seu computador
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41347/41347

- Aprenda a instalar o novo Linux Mint 17 aka “Qiana”
http://pplware.sapo.pt/linux/aprenda-a-instalar-o-novo-linux-mint-17-aka-qiana/

- Aprenda a instalar o Linux Caixa Mágica 21 em 8 passos ...
http://pplware.sapo.pt/linux/aprenda-a-instalar-o-linux-caixa-magica-21-em-8-passos/

- Como instalar o Ubuntu 14.04 corretamente
http://www.youtube.com/watch?v=ShH2U4D5tjM

- Guia: como instalar o Ubuntu Linux – Linux
http://canaltech.com.br/tutorial/linux/Guia-como-instalar-o-Ubuntu-Linux/

Porquê estes? Porque representam boas ideias que podem ser adaptadas para criar conteúdos originais.
Agora veja bem: você pode copiar as ideias e cruzar com outras informações recolhidas de forma a criar
posts relacionados. De salientar, no entanto, que não pode nunca copiar diretamente o texto. Primeiro
porque é ilegal e imoral, mas também porque é inútil: o Google penaliza quem publica conteúdo duplicado.
Repita este trabalho de recolha de informação em todas as primeiras páginas de resultados obtidas a partir
da lista de palavras-chave que tem com base no Google Trends. Mais à frente irá cruzar esses dados com
mais informações obtidas a partir da ferramentas de palavras-chave do Google AdWords. Aproveite
também para organizar todas as fontes de inspiração para posts do seu blog em categorias provisórias.
Após a análise dos resultados da primeira página de resultados do Google estará muito mais informado
acerca dos conteúdos relacionados com o tema do seu blog que geram mais pesquisas na Internet. Este
trabalho permite também identificar outros blogs concorrentes não identificados anteriormente e outras
hiperligações relevantes.
No seu Planeamento deverá utilizar estes dados em ações concretas. Algumas fontes de inspiração servem
para criar posts de blog, outras pode usar para criar backlinks em sites de referência enquanto descobre
novas abordagens à temática que escolheu trabalhar online. Mas ainda falta um último passo para
construir um mapa de conteúdos optimizados.
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GOOGLE ADWORDS
O Google AdWords é o serviço de publicidade online que coloca anúncios publicitários na parte superior,
inferior ou lateral da lista de resultados de pesquisa do Google. A escolha de colocação dos anúncios é
baseada em parte pela relevância da consulta de pesquisa para o texto publicitário. Este é o objetivo
principal do Adwords, mas dentro da ferramenta existem outros recursos que podemos usar sem fazer
qualquer tipo de publicidade.
O recurso que usamos chama-se Planeador de Palavras-Chave. Usando o Planeador de Palavras-Chave
podemos obter ideias de palavras-chave e estimativas de tráfego para um site. Esta é uma ação básica e
essencial de SEO. Na verdade, o Planeador de palavras-chave é como uma oficina de construção de listas de
keywords com o seu respetivo potencial. Podemos procurar por palavras-chave e ideias de grupos de
anúncios, ver o desempenho de uma lista de palavras-chave e até mesmo criar uma nova lista,
multiplicando várias palavras-chave em conjunto. A ferramenta AdWords é grátis e essencial na definição
de qualquer estratégia digital.
As palavras-chave são frases que escolhemos para utilizar em conteúdos de forma a impactar um
determinado público-alvo. São conjugadas umas com as outras para aumentar a probabilidade de sucesso.
A escolha é feita tendo em conta os objetivos de cada projecto online para chegar à sua audiência, como é
o caso do seu blog.
O Planeador de palavras-chave do Google é uma solução fantástica para encontrarmos o que precisamos:
a pesquisa é feita de acordo com o volume de pesquisas que determina a relevância de cada termo.
Sendo um dos objetivos deste manual ensinar como analisar as melhores palavras-chave para criar
conteúdos estes são os passos que deve seguir no planeador de palavras-chave do Google Adwords:
- Com base nos resultados que obteve nas centenas de palavras detetadas no Analytics, Webmasters,
Trends e Resultados de Primeira Página, agora organize conjuntos de palavra-chave relacionadas por
tema (entre 15 a 20)
- Submeta cada conjunto na ferramenta do Google AdWords
- Guarde os resultados obtidos em tabelas excel
- Organize as tabelas excel por resultados e classifique o top 50 das palavras encontradas em tipos de
pesquisa (Dor, Produto ou Informação)
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A sua tabela deve ficar com as colunas e o aspecto que mostramos neste exemplo:

Tipo de Pesquisa

Keyword (palavra-chave)

Média
Pesquisas Mensais

Produto

dreamweaver

2400

Dor

criar site

1000

Dor

como fazer um site

480

Dor

website templates

320

Produto

adobe dreamweaver

320

Produto

dreamweaver download

260

Dor

free website templates

210

Dor

fazer um site

210

Dor

sites gratuitos

210

Produto

dreamweaver cs6

170

Dor

fazer site

140

Informação

web host

140

Produto

cs5

110

Dor

loja virtual gratis

90

Dor

fazer sites

90

Dor

website templates free

70

Dor

site gratuito

70

Dor

dreamweaver tutorial

70

Informação

web design software

70

Produto

adobe cs

70

Produto

dreamweaver templates

70

Dor

website gratis

50

Dor

pagina web gratis

50

Dor

hospedagem gratuita

50

Dor

como construir um site

50

Produto

illustrator cs5

50

TOTAL

7370

Ok, por esta altura você já reuniu centenas de palavras-chave em tabelas Excel relacionadas com o
mercado e que foram surgindo no Google Trends e 1.ª Página de Resultados do Google. Uma vez reunidos,
estes termos foram inseridos no Google AdWords para perceber quais seriam as melhores para usar.
Explicamos, ponto a ponto, todo o processo seguido, desde o momento em que encontra os termos
submetidos no Planeador até à classificação das palavras-chave encontradas. E agora?
As tabelas do Google AdWords são essenciais para descobrirmos novas ideias e, sobretudo, as melhores
palavras-chave para aplicar eficazmente em conteúdos e estratégias SEO. A partir dos dados destas
tabelas poderá definir quais as dores passíveis de serem usadas em novos conteúdos. O que tem de fazer é
criar artigos que utilizam estas palavras-chave, organizando assim os títulos potenciais para os seus futuros
posts com extrema facilidade. Basta seguir as indicações da tabela.
18

E-Book COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG

A importância da dor: porque devemos olhar para os problemas das pessoas?
Já tem a sua tabela Excel de resultados? Na verdade, sem estas tabelas de AdWords nunca poderá ter a
certeza se está a escrever conteúdos relacionados com as aspirações e expectativas do seu público-alvo.
Em nenhuma outra tarefa é possível encontrar com tal precisão quais os assuntos ou expressões que os
internautas utilizam nas suas pesquisas do Google sobre os temas do seu blog. Esta é, sem dúvida, a tarefa
mais importante e que resume todo o trabalho de da primeira etapa do método 8Ps já que resume todo o
trabalho feito até agora.
No total, vai ficar com dezenas de ficheiros Excel, organizados por top 50 de palavras-chave e separados
por temas que correspondem às categorias do seu blog. Classificar cada palavra-chave com um tipo de
pesquisa é essencial. Este é o método mais correto de classificar as reais intenções de quem procura no
Google.
Para levar a cabo este trabalho, definimos três tipos de pesquisa no TOP 50:
Dor - Palavras-chave que indicam problemas reais das pessoas e que se baseiam em dúvidas sobre o preço
ou localização ou qualquer outra dor relacionada. Normalmente estes termos usam verbos ("Como fazer
um blog"). Um exemplo de uma dor com base no preço é o "preço alojamento web”. Outras palavras-chave
indicam necessidades geolocalizadas, como “alojamento web portugal”.
Informação - Esta pesquisa é demasiado genérica, ainda que seja importante integrar este tipo de palavras
nos conteúdos produzidos. Exemplos do tipo de informações de pesquisa são "alojamento web” ou “blogs”.
Produto - Esta consulta identifica claramente as pessoas que querem comparar resultados na Internet.
Pessoas que procuram pelo nome de um produto/serviço, como “comprar alojamento Linux” estão
interessadas em adquirir serviços concretos.
Este estudo prévio à criação dos seus conteúdos tem como objetivo encontrar especialmente as dores dos
utilizadores da Internet que estão relacionadas com as soluções apresentadas pelo seu blog. Utilizar as
palavras-chave do tipo DOR é sem dúvida uma das melhores táticas que pode realizar para escrever
conteúdos cativantes para uma audiência qualificada.
Mas o ideal é misturar os melhores resultados encontrados nos três tipos de pesquisa. Os termos do tipo
de Informação ou Produto, por exemplo, são mais adequados para textos institucionais. Estes são também
ideais para trabalhar em todos os textos sobre serviços.
Deve, portanto, considerar cada palavra-chave do TOP 50 como uma ferramenta de trabalho para o
presente e para o futuro: existem muitas palavras que podem ser relacionadas de forma diferente daquela
que vai utilizar nos primeiros 60 artigos do seu blog.
Queremos, no entanto, salientar que deve utilizar as palavras-chave que representam Dores
preferencialmente nos títulos dos artigos do blog e estudar quais as melhores Dores para a produção de
Iscas Digitais.
As dores serão também usadas em meta-tags e difundidas nas redes sociais. As dores devem ser o foco
principal na escolha das coordenadas dos artigos de conteúdo do seu blog, uma vez que são os termos que
impactam uma audiência mais perto de se envolverem com o que promove.
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Com esta tarefa estará a responder às perguntas e necessidades do seu público-alvo. A questão que se
levanta agora é: quais os pontos fracos da audiência? Essencialmente, estes são os problemas para os quais
estes cibernautas em específico procuram uma solução. Vejamos porque é que as dores são tão poderosas.
Quando identifica um problema específico da sua audiência pode criar a solução desejada. Ao fazê-lo,
estará a aumentar a sua reputação dentro do nicho que escolheu trabalhar ao mesmo tempo que resolve
um problema real de alguém, aproveitando para vender os seus produtos de afiliados por exemplo.
Quando você cria um blog baseado em Marketing de Conteúdo, torna-se um blogger, mas só se tornará
um membro de uma determinada comunidade quando o seu trabalho corresponder às expectativas de
alguém. Infelizmente, limitar a quantidade de dores à sua própria perspetiva pessoal limita tremendamente
o seu raio de ação e a capacidade de se relacionar com o público.
A técnica para criar conteúdos que resolvam problemas forma também um ciclo contínuo, o que significa
que as pessoas precisam primeiro de reconhecer que têm certos problemas e de reconhecer que procurar
uma solução pode ser útil. Assim, quando o seu blog ajudar a resolver o problema de determinado
utilizador, inicia-se uma relação de proximidade.
Quando tem um blog que corresponde aos problemas das pessoas, então pode dar soluções através de
informação relevante e gratuita e serviços de qualidade, tornando-se assim não apenas reconhecível como
amigável perante os seus leitores.
Através do trabalho conjunto entre os resultados da 1ª página do Google e o Adwords irá identificar
informação suficiente para produzir centenas de excelentes posts de conteúdo no seu blog.
No entanto, importa sublinhar que a pesquisa dos assuntos relacionados com a audiência deve ser um
processo a decorrer ao longo de toda a estratégia. As mudanças ocorrem diariamente na indústria, seja em
termos de novos sites concorrentes, lançamento de novas tecnologias ou qualquer outro tipo de inovação.
Tudo isto significa que as necessidades da audiência também mudarão.
Com o objetivo de obter melhores resultados deverá verificar os resultados do Google Analytics com
frequência à medida que os seus posts forem publicados. Se usar esses dados para perceber as motivações
escondidas da audiência, será um blogger melhor e conquistará progressivamente o respeito da
comunidade onde se insere.
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CAPÍTULO 3
COMO PRODUZIR CONTEÚDOS?
Muito bem, até agora já tem um tema principal sobre o qual escrever e até já definiu o nome do blog e os
artigos que quer publicar, assim como as Iscas Digitais. Mas surge agora uma dificuldade: como produzir os
conteúdos para criar um blog de sucesso e que seja facilmente atualizável? Como é que pode dar
continuidade ao trabalho inicial de criar um blog? Escrever é fácil, mas escrever para Internet e produzir
conteúdos que se traduzam num maior engajamento dos consumidores é uma capacidade que só se
desenvolve com o tempo… e com uma certa ajuda.
Por norma, os conteúdos não merecem tanta atenção como deviam por parte dos bloggers. Ainda assim,
são os conteúdos que vão captar o público e determinar se a visita ao website resulta numa conversão
efectiva, ou seja, a ação que lhe traz realmente lucro. Se tem dificuldade em pensar em textos e artigos que
atraiam pessoas para o seu blog, fique então a saber que existem soluções simples para eliminar esta
terrível dor de cabeça. Já explicamos como investigar o seu mercado para reunir um conjunto de ideias
(palavras-chave) com hipótese de sucesso na Internet. Agora vamos dar uma grande ajuda para acelerar a
sua produção de artigos.

3 MODELOS DE ARTIGOS PARA USAR NO SEU BLOG
Mas que tipo de artigos pode criar para o seu blog? Este E-Book serve precisamente para apoiar e fornecer
dicas úteis para criar um blog de sucesso. A primeira dica é que deve utilizar uma ferramenta de pesquisa
de palavras-chave sempre que escrever um novo texto para o seu blog. Mesmo que deseje falar de um
assunto que possa não ter muitas pesquisas, o ideal é sempre saber com exactidão quais as melhores
palavras-chave para servirem de muletas de SEO para os seus artigos.
Reunir num post as melhores palavras-chave – conhecidas também como keywords ou meta-tags – é
essencial para rentabilizar o seu blog ou website. Atualmente, esta é uma das técnicas de SEO mais usada
em todo o mundo pelos profissionais de Marketing Digital.
Mas o que é isto de palavras-chave?
Uma palavra-chave, como todos sabemos, sintetiza os temas principais de um texto, post ou artigo
científico. Porém, no contexto web, as palavras-chave assumem uma relevância acrescida. Colocadas no
texto, quer em sequência ou isoladas, ajudam as ferramentas de busca a identificar que determinada
informação pode ser útil para um internauta que pesquisou essa palavra ou um termo associado. É assim
que o Google, Yahoo!, Bing e uma série de outros motores de busca associados fazem uma filtragem dos
resultados que apresentam ao internauta.
Então basta inserir palavra-chave muitas vezes no meu website para conseguir resultados? A resposta é
não. Apesar das palavras-chave contarem para o processo de indexação dos motores de busca, existem
uma série de outros elementos que determinam a relevância e importância da página web. Quantidade não
é sinónimo de qualidade. Para entender melhor como criar um post optimizado em SEO, por favor leia
agora este artigo Fazer post optimizado em SEO é como marcar um penalty.
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Como encontrar palavras-chave para o seu blog? Já recomendamos duas das melhores ferramentas para
encontrar palavras-chaves e otimizar o seu projecto online. Mas vamos repetir:
Planeador de palavras-chave Google Adwords
A ferramenta do Google AdWords é uma das mais usadas – e certamente a melhor – para encontrar
palavras associadas com o nicho do seu negócio ou projeto. Após colocar uma seleção de palavras-chave no
planejador, a ferramenta devolve novos resultados, apresentando a média do número de vezes que cada
termo foi pesquisado. Desta forma, a quantidade e qualidade das palavras-chave é refinada. Analise os
resultados em escolha no máximo 1 palavra-chave principal e 10 palavras-chave secundárias.
Como funciona este programa? Leia o nosso artigo Como utilizar as palavras chave do Google Adwords?
para saber como usar este serviço gratuito.
Ferramenta de SEO Market Samurai
Uma das ferramentas SEO mais utilizadas por profissionais de marketing digital de todo o Mundo é a superferramenta Market Samurai. Com este software fantástico conseguirá encontrar facilmente as palavraschave que podem aumentar a sua reputação e melhorar o seu conteúdo, com a vantagem de ver algumas
informações extra que o o Planejador de Palavras-chave do Google Adwords não exibe. Para que possa
experimentar as múltiplas possibilidades, recomendamos que faça download da versão gratuita, disponível
durante 12 dias, AQUI NESTE LINK, mas leia antes os artigos Market Samurai: o arsenal de ferramentas de
palavras chave e Saiba como funciona o Market Samurai e o seu painel de controle para saber tudo o que
precisa.

Fábrica de Conteúdos
Apesar das ferramentas apresentadas em cima serem fulcrais para o sucesso do seu blog elas de pouco
servem se não souber como escrever de maneira optimizada para Internet. A dificuldade mais comum que
todos os criadores de conteúdo enfrentam é a produção de conteúdo regular, relevante, optimizado e que,
em simultâneo, seja eficaz e fácil de criar.
Todos os donos de blogs que enfrentam esta dificuldade reconhecem que a inexistência de estruturas,
modelos, processos que possam seguir é o ponto fulcral. A ideia é simples: se deseja ter um blog de sucesso
com Marketing de Conteúdo, então deve encarar a produção dos seus textos como uma fábrica de
conteúdos. E para ter uma fábrica com boa produção tem de ter processos, de preferência automatizados,
que repete de modo a optimizar a sua produtividade, certo?
Por isso mesmo, recomendamos que leia atentamente os nossos artigos sobre os 3 tipos de posts que deve
fazer para o seu blog, assim como os Templates que colocamos em baixo. Lembre-se que alternando a sua
produção entre estes 3 tipos de modelo vai conseguir criar não apenas excelentes conteúdos, mas também
a diversidade necessária para abranger o mercado onde está inserido.
Talvez já ajude bastante ler estes artigos e template, mas como gostamos de caprichar na informação que
damos gratuitamente neste documento colocamos em baixo dos 3 templates que recomendamos como
deve preencher a caixa do plugin Yoast SEO.
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TEMPLATE POST DE CONTEÚDO GENÉRICO
O Post de Conteúdo Genérico tem como objetivo educar, criar e reforçar a autoridade do seu blog na
Internet e dentro do respectivo nicho de mercado através de notícias importantes ou divulgação de
assuntos relevantes. A meta é criar tráfego qualificado e aplicar a técnica de Marketing de Educação. Leia
este artigo Copywriting: Conquiste sucesso no blog com posts de pirâmide invertida
→ Título

→ Perguntas base de informação

→ Corpo do texto

TÍTULO DE POST

2 OU 3 PARÁGRAFOS COM A
RESPOSTA PARA AS
QUESTÕES
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA SECÇÃO

A escolha do título é livre (nem demasiado curto, nem demasiado longo), mas de forma a que seja
possível usar a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL

O leitor deve encontrar imediatamente a informação básica sobre o tópico principal do artigo. Para
isso devemos dar resposta às seguintes perguntas: O quê? + Quem? + Onde? Quando?

2 OU 3 PARÁGRAFOS COM A
EXPLICAÇÃO DETALHADA
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA SECÇÃO

SUB-TÍTULO

Dentro desta secção deve responder às questões: Como? Porquê?

Escreva um subtítulo de apenas uma frase mas que inclua a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL e utilize a
tag <h2>subtítulo</h2> ao publicar no blog

2 OU 3 PARÁGRAFOS COM AS
CONCLUSÕES, REFORÇANDO
AS IDEIAS PRINCIPAIS

REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA SECÇÃO

Para finalizar, deve usar este espçao para dar mais detalhes e informação extra, reforçando as
ideias principais relacionadas com o post e com o tópico que quer abordar.
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TEMPLATE POST COM PRODUTO/SERVIÇO
Esta estrutura de post é usada quando recomendamos produtos, assim como quando fazemos reviews de
filmes, livros, aplicações, entre outros serviços relacionados com o seu tema do blog. O objetivo é dar a
informação necessária ao leitor e mostrar como um determinado produto ou serviço pode ser usado para
dar resposta a uma dor, sonho ou problema. Leia este artigo Copywriting: O Losango que o ajuda a
escrever melhor para a Internet
→ Título
→ Compreensão do problema
→ Identificação do problema
→ Solução para o problema
→ Conclusão: relembrar benefícos das soluções para os
problemas

TÍTULO DO POST

2 OU 3 PARÁGRAFOS COM
UMA MENSAGEM GERAL
SOBRE O TEMA DO POST
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA SECÇÃO

2 OU 3 PARAÁGRAFOS COM
UMA MENSAGEM PESSOAL
SOBRE O TEMA
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL DUAS OU 3 VEZES
NESTA SECÇÃO

A escolha do título é livre (nem demasiado curto, nem demasiado longo), mas de forma a que seja
possível usar a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL.

Em 2 ou 3 parágrafos deve apresentar o assunto do post de forma mais genérica, englobando o
contexto da dor que atormenta o utilizador. Recorrendo a dados estatísticos ou a factos da
atualidade, tente retratar um panorama geral com que a maioria das pessoas concorda numa
primeira leitura.
A mensagem nesta secção deve ser personalizada, apelando diretamente ao público com foco em
problemas particulares e dores específicas dos seus leitores. Neste ponto do artigo o objectivo é
aumentar a curiosidade e vontade de continuar a ler nos utilizadores. A ideia é identificar os seus
problemas, dizer quais as desvantagens de viver com eles e apresentar brevemente uma solução:
seja ela um serviço pago ou uma simples informação gratuita, mas sobretudo tem de ser valiosa
para quem está a ler o post. Assim, é gerado um sentimento de gratidão e confiança entre o seu
blog e o público-alvo.

SUB-TÍTULO

Escreva um subtítulo de apenas uma frase mas que inclua a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL e utilize a
tag <h2>subtítulo</h2> ao publicar no blog

2 OU 3 PARÁGRAFOS COM A
SOLUÇÃO PARA O
TEMA/PROBLEMA DESCRITO
NO POST

Nesta parte do texto deve descrever com detalhe qual a solução que recomenda ou indica para
determinado problema ou necessidade do leitor. Deve fazer a ligação entre a mensagem geral e
mensagem pessoal que expôs em cima, apresentado um produto ou serviço como solução.

1 OU 2 PARÁGRAFOS COM AS
CONCLUSÕES, REFORÇANDO
OS BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 1 OU 2 VEZES
NESTA SECÇÃO

Para encerrar é importante relembrar sucintamente ao utilizador o problema e a forma de o
resolver, repetindo de novo a hiperligação (se esta existir). Despeça-se com uma mensagem
positiva e motivadora que faça com que a sua audiência se sinta bem.
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TEMPLATE POST CONTEÚDO INFORMATIVO
Os Posts de Conteúdo Informativo podem ser produzidos a partir de notícias, estudos temáticos ou
informação geral. A estrutura é composta por uma lista de tópicos que enumera possíveis soluções aos
utilizadores do blog. Leia este artigo Copywriting: como gerar tráfego fazendo posts com listas.

TÍTULO DO POST

1 OU 2 PARÁGRAFOS COM A
MENSAGEM GERAL
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA ÁREA

1 OU 2 PARÁGRAFOS COM
MENSAGEM DIRECCIONADA
REPETIR A PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL 2 OU 3 VEZES
NESTA ÁREA

A escolha do título é livre (nem demasiado curto, nem demasiado longo), mas de forma a que seja
possível usar a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL. O título deve sempre ter um número para melhor
captar a atenção das pessoas.

Nestes posts do blog o objetivo é criar listas. Existem várias soluções para o mesmo problema.
Assim, pretendemos dar ao leitor a oportunidade de escolher uma entre várias soluções.
Deve apresentar dados gerais sobre o tema do post que se apliquem a cenários no presente,
passado e futuro. Por exemplo, em “13 dicas de content marketing para Produtores de
Conteúdos” e retratado o panorama geral do Marketing Digital e realçada a importância dos
conteúdos em qualquer estratégia digital.

A seguir, o objetivo é criar uma conexão pessoal com o público-alvo. Para atingir tal objetivo, devese dirigir imediatamente à consciência da pessoa e, em simultâneo, ser capaz de dar soluções às
dores e sonhos relacionados com o tema.

SUBTÍTULO

Escreva um subtítulo de apenas uma frase mas que inclua a PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL e utilize a
tag <h2>subtítulo</h2> ao publicar no blog

LISTA DE SOLUÇÕES

Fazer uma lista composta por descrições curtas que se encaixem em cada um dos tópicos/produtos
da lista, conseguindo assim dar ao utilizador a informação que procura desde que leu o título do
post.

CAIXA DO PLUGIN SEO YOAST
PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL
TÍTULO SEO
META DESCRIÇÃO

META KEYWORDS

Todos os posts devem ter uma PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL
O título SEO pode ser o mesmo do post desde que tenha entre 40 a 70 caracteres
Escreva uma frase atrativa que contenha um máximo de 156 caracteres, incluindo a PALAVRACHAVE PRINCIPAL
Insira aqui entre 5 a 10 palavras-chave secundárias relacionadas com a PALAVRA-CHAVE
PRINCIPAL
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PRODUÇÃO DE E-BOOKS COMO ISCAS DIGITAIS
Uma isca digital é um ficheiro destinado a fazer a captação de e-mails de pessoas que fazem parte do
público-alvo que pretende atingir com o seu blog. Ao oferecer algo de útil, capaz de solucionar um
problema, o utilizador vai ficar agradecido e reconhecer a sua autoridade, criando uma imagem positiva do
blog como uma entidade de referência nesse mercado específico.
Existem muitos tipos de Iscas Digitais, mas neste documento vamos apenas abordar aquela que é mais fácil
de concretizar e que está ao alcance de qualquer pessoa. Ou seja, recomendamos que crie um E-Book,
como este que está a ler, para inserir numa página de captura do seu blog, numa oferta gratuita que será
divulgada de forma em permanência através de banners, sliders, call to actions e posts nas redes sociais.
Como pode criar um E-Book? Leia por favor este artigo E-books: 5 ferramentas para a criação de livros
digitais
Se também não sabe como criar páginas de captura, também conhecidas como Squeeze Pages, leia estes 3
artigos:
9 dicas para criar uma squeeze page de sucesso
WP Profit Builder: Clique, arraste e já tem uma Squeeze Page
6 razões para criar páginas de sucesso com o GPAGES
Cada utilizador que efetuar o download dos seus e-books entrará para uma lista de email sincronizada com
um serviço de e-mail marketing, de modo a receber uma sequência de e-mails preconcebida por si e que
induza à compra de algum dos seus serviços ou produtos afiliados. Mais à frente apresentamos melhor a
estratégia de sequência de e-mails, mas por agora podemos ver um Funil que representa a estratégia
enunciada:
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Os emails servirão para estabelecer um relacionamento com o cliente por via do conteúdo que lhe será
oferecido em posts do blog, vídeos ou notícias relevantes, sem esquecer os emails que se focarão
especificamente em serviços. Para criar os e-books pode e deve utilizar as melhores pesquisas que reuniu
por dores em cada nicho de mercado abrangido pelo seu blog. No seu projecto deve ir aumentado as iscas
digitais alusivas a cada tema específico que interesse aos seus leitores, mas lembre-se que acima de tudo
devem ser e-books que sirvam para ajudar a resolver os problemas das pessoas.
Sublinhamos, no entanto, que a parte mais importante destas iscas é o seu aspeto visual e título atrativo:
apesar dos conteúdos bem elaborados e úteis serem recomendados, a conversão que queremos obter é
mesmo a captação do endereço de e-mail para, a partir daí, iniciarmos ações de e-mail marketing.
Para o ajudar na compreensão desta fase, elaboramos uma tabela de exemplo para a criação de 5 E-Books
com títulos de exemplo no caso de ter um blog de marketing digital.

MAILING LIST

ISCA DIGITAL (E-BOOK)

CAMPOS FORMULÁRIO
EMAIL

FUNIL 1

GUIA PARA CRIAR O SEU 1.º
WEBSITE!

nome + email

FUNIL 2

DICAS PARA MELHORAR O SEU
NEGÓCIO NA INTERNET

nome + email

FUNIL 3

GUIA PARA FAZER DO SEU SITE UM
LÍDER NA INTERNET

nome + email

FUNIL 4

GUIA PARA CONSTRUIR A SUA LOJA
ONLINE

nome + email

FUNIL 5

COMO GANHAR DINHEIRO COM
BLOG?

nome + email
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CAPÍTULO 4
MAPA DE PUBLICAÇÃO DE POSTS NO BLOG
Recomendamos que crie pelo menos 60 artigos para publicação no blog, antes mesmo abrir o seu projecto
online ao Mundo. Ou seja, se criar antecipadamente 60 artigos e publicar apenas 30 para depois sim abrir
o blog, será certamente uma mais valia para todas as restantes tarefas que tem de executar na hora de
lançamento do seu projecto. Contudo, devemos salientar que o blog não deverá abrir com todos os textos
já criados: se reservar os restantes 30 para publicar 1 por dia no primeiro mês depois do lançamento do
seu blog tem uma estratégia digital a rolar.
Um blog sem conteúdo regular não tem funcionalidade. Quando falamos em Publicação dos Posts no Blog
referimo-nos não só à colocação do texto propriamente dito, como à sua otimização de acordo com as
regras de SEO. Todos os conteúdos deverão ser acompanhados por uma imagem com descrição otimizada,
palavra-chave principal, excerto e por alguns parâmetros como a dimensão correta de título e o campo de
redes sociais.
Para levar a cabo esta tarefa usaremos o plugin WordPress YoastSEO que deverá estar previamente
definido e configurado. O YoastSEO é um plugin de Search Engine Optimization que ajuda o seu site a
conseguir um melhor posicionamento na pesquisa orgânica do Google. A ferramenta analisa o conteúdo
em tempo real, identifica as suas falhas, atribui uma classificação (verde, amarelo, laranja ou vermelho),
recomendando alterações. Veja qual o aspecto do plugin em Wordpress.
Painel principal YoastSEO

Análise de Página YoastSEO
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Painel Redes Sociais YoastSEO

INSERÇÃO NO BIT.LY DE TODOS OS URLS DO BLOG
Quando criar o seu blog, que terá a Homepage, página de Quem Somos, página de Termos e Condições,
página de Política de Privacidade e todos os artigos publicados passa a deter um conjunto de URL’s para
usar nas redes sociais e e-mail marketing. O que recomendamos é que encurte sempre esse url através da
ferramenta BIT.LY.
De entre todos os critérios de otimização do Google, percebe-se que o critério de links externos é um dos
mais importantes. Percebe-se também que o Google tem dado muita importância para uma gradual e
crescente quantidade de links externos para o site. Quanto mais natural for o acréscimo de links externos,
mais pontos o Google atribui ao site. Um link externo é obtido simplesmente quando um site qualquer
aponta um link para o site em questão. Este é o trabalho base que irá permitir espalhar por todas as redes
sociais os links externos que remetem para o seu blog.
Quanto mais links externos com palavras-chave com texto âncora (como nos posts do blog ou nos vídeos
do Youtube) estiverem espalhados pela web, mais pontos o Google atribuirá ao seu site. Por isso, o ideal é
construir este link building com a ferramenta de encurtador de URLs BIT.LY – que irá centralizar todos os
links que são partilhados por você mesmo via redes sociais e e-mail marketing. O trabalho de centralizar
todos os links de conteúdos partilháveis no BIT.LY visa facilitar a utilização por parte de qualquer membro
da equipa de trabalho. É muito simples. Cada URL é transformado num bitmark.
Uma das maiores vantagens da utilização do Bit.ly é o facto desta ferramenta permitir a leitura estatística
dos conteúdos partilhados sob vários tipos, conforme demonstra a imagem. As fontes para criação de
bitmarks são diversas, representando a diversidade de conteúdos que a Hostimize irá disseminar nas suas
redes, mas no mínimo deve usar esta ferramenta para:
- Todos os posts e páginas publicadas no blog + Produtos afiliados
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CRIAÇÃO DE TABELA COM TODOS OS LINKS DE CONTEÚDO
Para complementar a sua organização estratégica deve organizar vários ficheiros em formato Excel que
compilarão todos os seus links encurtados no Bit.ly. Estes documentos têm como objetivo agilizar as
tarefas diárias que decorrerão a partir do momento de Promoção do blog.
Os links devem estar organizados por categorias e cada lista corresponderá a uma plataforma diferente:
uma lista para os posts do blog, uma lista para as páginas do blog, uma lista para os produtos afiliados,
entre outros. Estas listas devem ser atualizadas regularmente à medida que os novos conteúdos forem
publicados.
Exemplo de Tabela com todos os links de Conteúdo do Blog

CRIAÇÃO DE LISTAS DE E-MAIL COM SEQUÊNCIAS DE 10 E-MAILS
Uma boa lista de e-mails é seguramente um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer blog.
Criar e estimular um canal de comunicação direto com os leitores ajuda a aumentar o grau de confiança, o
que certamente se traduzirá numa relação a longo prazo com lucros significativos.
Há, no entanto, uma linha fina que separa o e-mail marketing do SPAM – ou seja, o envio maciço de emails inúteis, considerados lixo pelos utilizadores que, na maioria dos casos, rejeitam a mensagem e nem
sequer a abrem. O objetivo das suas campanhas de e-mail marketing deve ser a entrega aos seus
subscritores de informação qualificada, relevante e que não saia da área temática que os utilizadores
tenham interesse. Ou seja, se o seu blog é carros, não envie para a sua lista uma oferta de viagens. Deve
respeitar os interesses da sua lista, que foram identificados pelo E-Book ou Isca Digital que subscreveram.
Mas depois de obter o e-mail do leitor e ele entrar numa lista de e-mail o que deverá fazer? A resposta é
muito simples: organize uma sequência automatizada de envio de e-mails com intervalos de tempo entre 5
a 7 dias. Mas, como assim, uma sequência de e-mails? Afinal, como vai ter e-mails para enviar?
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Nesta fase deverá criar a partir dos posts do blog uma sequência base de 10 e-mails para cada uma das
listas que foi definida no seu planeamento (1 E-Book = 1 Lista de E-Mail).
Assim, quando o site for lançado e os utilizadores subscreverem as Iscas digitais, já existirão conteúdos
para ser divulgados por e-mail. Sublinhamos a importância de segmentar os e-mails de acordo com as
diferentes personas que identificou no seu mercado.
Cada base de segmentação das Iscas Digitais deve originar uma campanha diferente. Para fazer uma boa
campanha de e-mail marketing é preciso ter um bom mailing segmentado. Não adianta enviar um mesmo
e-mail para centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, uma vez que cada uma dessas pessoas tem
comportamentos de compra diferentes. Segmentar é por isso fundamental na personalização da
mensagem.
A estratégia para as campanhas de e-mail marketing das Iscas Digitais será então enviar e-mails de texto a
apontar para conteúdos do blog, de preferência apenas 1 vez por semana.
Veja este exemplo de e-mail de conteúdo relevante para os subscritores do blog Estratégia Digital, onde
neste caso exploramos a venda como afiliado de um livro do Tim Ferriss.

Os e-mails deverão ser em HTML com links que levem o utilizador de volta para o blog ou para um produto
afiliado. A quantidade de links é um fator extremamente importante. Um e-mail deverá conter no máximo
3 links externos. Quanto ao tipo de conteúdo do envio da sequência recomendamos que para cada 5 emails de conteúdo apenas o último tenha um apelo mais comercial/promocional, seguindo assim as
recomendações de práticas saudáveis de envio de e-mails, mantendo o conteúdo promocional somente
em 20% das comunicações.
O título deverá explorar as dores/sonhos e a linguagem deverá ser informal como se de um e-mail para um
amigo se tratasse. O texto deve ser apelativo e possuir cerca de 5 parágrafos curtos e diretos. É preciso
escrever os e-mails evitando algumas palavras e seguindo algumas regras para que não caiam na caixa de
spam. No momento da produção, pode usar algumas técnicas que suscitem curiosidade ou aumentem o
grau de identificação do público-alvo com aquilo que estamos a escrever ou a história que contamos.
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ATIVAÇÃO DO GOOGLE ANALYTICS E WEBMASTERS
Não há dúvidas de que o Google Analytics e o Google Webmasters são ferramentas imprescindíveis para
qualquer empresa ou pessoa individual que possua um negócio online. Por esse motivo, assim que o seu
blog esteja criado será necessário a ativação de ambas as contas do Google, usando para isso um e-mail da
plataforma Gmail.

Agendamento de relatórios padrão e personalizados no Analytics
O Google Analytics é um serviço oferecido pela Google que gera estatísticas detalhadas sobre o tráfego do
website e das fontes. É utilizado também para medir conversões e vendas, evidenciando toda a jornada do
utilizador dentro do site. O Analytics é a ferramenta de recolha de dados sobre websites mais usada na
Internet e permite rastrear visitantes a partir de todas as referências, incluindo motores de pesquisa, redes
socais, tráfego direto e tráfego referencial. Assim que tenha o blog pronto deve ser instalado.
Nesta fase do projeto é importante definir os relatórios padrão e personalizados que permitem medir
facilmente qual o desempenho do seu blog. Desta forma, irá reunir dados concretos para avaliar os seus
resultados. Existem grandes vantagens se utilizar relatórios personalizados, pois estes conjugam métricas
relacionadas que permitem uma leitura rápida, orientando assim novas ações estratégicas.
A definição de agendamento dos relatórios é uma tarefa essencial. No final de cada mês, todos os membros
envolvidos no projeto deverão receber no seu e-mail pessoal os relatórios que encontra neste artigo
Implemente Relatórios de Análise personalizados no Analytics.

Ativação e monitorização no Google Webmasters
O Google Webmasters é outra excelente ferramenta gratuita do Google. Se o Analytics nos dá os resultados
do ponto de vista do utilizador do site, o Webmasters dá-nos uma visão de como o Google está a ler o
interior do website. Na verdade, qualquer utilizador com um website deveria utilizar esta ferramenta já que
é extremamente útil.
De forma simples: com esta ferramenta o Google diz-nos como ele próprio vê o site. Assim, é possível saber
quais os esforços necessários para que a nossa página seja mais facilmente encontrada na Internet. O
Google ajuda-nos a conseguir melhor pontuação e indica-nos o que estamos a fazer bem e mal.
As Ferramentas do Google para Webmasters são um serviço gratuito oferecido pelo Google, que nos ajuda
a monitorizar e a manter a presença do site nos resultados da Pesquisa Google. Não é necessária a inscrição
nas Ferramentas do Google para Webmasters para que o site seja incluído nos resultados de pesquisa do
Google. No entanto, a inscrição pode ajudar a entender como é que o Google vê o site e assim
optimizarmos os resultados de pesquisa.
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Com as melhorias que podemos implementar através desta ferramenta é possível desenvolvermos esforços
para conquistarmos uma melhor pontuação para o website, potenciando a sua performance. Desta forma:
- O Google tem acesso ao conteúdo;
- É possível submeter novos conteúdos para rastreamento e remover o conteúdo não desejado, para que
não apareça nos resultados de pesquisa;
- Criar e gerir os conteúdos que exibem resultados de pesquisa visualmente atrativos;
- Manter o site com o mínimo de interrupções possíveis para pesquisar o desempenho;
- Monitorizar e resolver questões de spam e malware;
Ao perceber como o Google – e a rede – vê o seu site podemos perceber também o seguinte:
- Que consultas resultam na exibição do blog nos resultados de pesquisa?
- Será que algumas consultas resultam em mais tráfego no blog do que outras?
- Os produtos, as informações de contato da empresa ou os eventos em destaque estão nos resultados
de pesquisa avançada?
- Que outros sites estão vinculados ao blog?
Na aplicação da estratégia digital que recomendamos deve utilizar o Google Webmasters para
monitorizar o tráfego do seu blog, otimizar os seus conteúdos e tomar decisões informadas sobre qual
deverá ser a aparência do site nos resultados do motor de pesquisa.
Esta ferramenta também é usada caso seja necessário tomar decisões técnicas para o seu blog e fazer uma
análise sofisticada de marketing em conjunto com outras ferramentas do Google, como o Google Analytics,
o Google Trends e o Google AdWords.
Ao mesmo tempo é necessário ter em consideração o funcionamento eficiente do seu blog. O Webmaster
Tools permite monitorizar e, em alguns casos, resolver erros de servidor, problemas de carregamento de
página e questões de segurança, como hacking e malware. Podemos também garantir a manutenção do
site e fazer ajustes suaves para melhorar gradualmente a performance do site.
Graças ao Webmasters Tools, conseguimos compilar várias informações sobre o estado atual do website.
Ainda que estes dados sejam relevantes para mudanças estratégicas, correções de bugs e pesquisa de
novas oportunidades, a principal função desta recolha de dados é comparar com os resultados conseguidos
no final de cada 6 meses. Tratamos abaixo, tópico por tópico, os resultados actuais Webmasters da Visual
Fusion.
NOTA: os relatórios disponíveis no Google Webmasters referem-se sempre aos últimos 90 dias (três
meses).
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Envie para o Webmasters o ficheiro robots.txt
Rastrear ou não rastrear: é essa a pergunta do robots.txt. O protocolo de exclusão de robots (REP), ou
robots.txt é um arquivo de texto Webmasters criado para instruir os robots dos motores de pesquisa como
rastrear e indexar as páginas do website. Fazer e manter o seu arquivo robots.txt correto é um passo muito
simples e importante. Para tornar esta tarefa ainda mais fácil, o Webmasters tem uma ferramenta de teste
de robots.txt e instruções sobre como criar um ficheiro deste tipo.

Envie para o Webmasters o ficheiro sitemap.xml
Um Sitemap é um arquivo em que é possível ordenar as páginas do site para informar o Google e os outros
mecanismos de pesquisa sobre a organização do conteúdo das páginas. Os rastreadores da Web de
mecanismos de pesquisa, como o Googlebot, lêem este ficheiro para rastrear o site de forma mais
inteligente.
A situação ideal é que as páginas estejam devidamente interligadas, para que os robots rastreadores
detetem a maior parte do site. Mesmo assim, um Sitemap é uma ferramenta útil que pode melhorar o
rastreamento do site, especialmente quando este atende a um dos seguintes critérios:
 O site é bastante grande. Como resultado é mais provável que os rastreadores do Google ignorem o
rastreamento de algumas páginas novas ou atualizadas recentemente.
 O site tem um grande arquivo de páginas de conteúdo que estão isoladas ou não estão bem vinculadas
entre si. Se as páginas do site não fazem referência umas às outras naturalmente é possível listá-las num
Sitemap para garantir que o Google não as ignora.
 O site é novo e tem poucos links externos. O Googlebot e outros rastreadores percorrem a Web
seguindo os links de uma página para outra. Como resultado, se nenhum site estiver vinculado às nossas
páginas, o Google pode não as descobrir.
 O site usa conteúdo rich media, é exibido no Google Notícias ou usa anotações compatíveis com outros
Sitemaps. O Google pode extrair informações adicionais dos Sitemaps para a pesquisa, quando
necessário.
Além disso, o Sitemap pode fornecer meta dados valiosos associados às páginas registadas: meta dados são
informações sobre uma página da web, por exemplo, quando a página foi atualizada, quantas vezes a
página é alterada e a importância da página em relação a outros URLs no site.
Podemos usar o Sitemap para fornecer ao Google meta dados sobre tipos específicos de conteúdo nas
páginas, incluindo conteúdo de vídeo, imagem e para telemóvel.
Devemos notar que o uso de um Sitemap não garante que todas as páginas registadas poderão ser
rastreadas ou indexadas, pois os processos do Google baseiam-se em algoritmos complexos. Na maioria
dos casos, os Webmasters beneficiam do envio do Sitemap e em nenhum caso o site será penalizado por
isso. Pode criar um sitemap ilimitado neste site.

34

E-Book COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG

CAPÍTULO 5
COMO GANHAR DINHEIRO COM O SEU BLOG?
A Internet trouxe uma série de potencialidades ao mundo dos negócios. As oportunidades são cada vez
mais: basta um simples blog para que possa usufruir de uma fonte de receitas altamente rentável. O truque
está na aplicação de uma estratégia digital eficaz, direcionada para as necessidades do público-alvo.
Antes de lhe darmos as ferramentas para que consiga ganhar dinheiro com o seu blog, consideramos
fundamental desconstruir o pensamento dos compradores online. Antes de fazer qualquer compra, as
pessoas procuram várias alternativas, decidindo no fim após lerem várias opiniões e reviews de produtos
ou serviços feitas por outros utilizadores.
A tradicional recomendação boca a boca é ampliada para um espaço maior, onde a comunicação se efetua
em todos os sentidos (através de posts, comentários e redes sociais, por exemplo). Por este motivo, a
venda não deve ser direta, mas sim impulsionada através de recomendações do blog, onde se misturam
conteúdos com propaganda.
Sugerimos por isso 3 opções de monetização que podem ser executadas em simultâneo (não precisa de
escolher uma em detrimento de outra). Na verdade, não resistimos a colocar uma opção extra de
monetização do seu blog, mas mais à frente falamos novamente sobre isso. Por agora foque-se nestas 3
opções e considere todas elas antes sequer de começar a delinear a estrutura e design do seu blog.

OPÇÃO 1: GOOGLE ADSENSE
O Google AdSense é uma ferramenta muito comum entre os bloggers. Está a ver aqueles banners
publicitários que aparecem normalmente nos websites? Sim, é exatamente desses que estamos a falar.
Aderindo a este sistema, está a dar autorização ao Google para utilizar anúncios na sua página. Em troca,
por cada clique recebido, o gigante da Internet paga-lhe um determinado valor.
A ferramenta não permite total controlo dos anúncios que são exibidos no website. O conteúdo dos
mesmos varia de utilizador para utilizador e é baseado no histórico de navegação de cada um. Ainda assim,
o AdSense permite-lhe bloquear alguns anúncios que possam ser prejudiciais, como é o caso de publicidade
de websites concorrentes.
Fácil de usar, este serviço do Google é muito popular entre bloggers e pessoas que procuram ganhar um
rendimento extra como forma de complementar o salário no final do mês. A verdade é que há
empreendedores que viram esta ferramenta como uma oportunidade de mudança de vida. É o caso do
brasileiro Jonathan Taioba. Desempregado e cansado de trabalhar para outros, viu na Internet a
possibilidade de mudar de vida e de conseguir o emprego dos seus sonhos. E ganhou tanto com o AdSense
que decidiu ensinar os outros a fazerem o mesmo. Conheça aqui o famoso curso Segredos do AdSense do
Jonathan neste artigo Aprenda os Segredos do Adsense
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OPÇÃO 2: PROGRAMAS DE AFILIADOS
Entre as diferentes opções de que dispomos para monetizar os nossos resultados na Internet, os programas
de afiliados continuam a ser um dos mais populares. Fáceis de utilizar, estes programas propõem que aja
como intermediário de vendas entre empresas e consumidores. Ao promover um determinado produto ou
serviço ao seu público, ganha uma comissão caso convença alguém a fazer a compra. Esta é uma tarefa que
podemos executar através de vários suportes e onde nos podemos servir até da nossa própria criatividade.
Não tem um produto para vender, nem um serviço para prestar no seu blog de modo a tirar rendimentos
directos? Não há problema. O marketing de afiliados assenta no poder de recomendação e na venda de
produtos ou serviços de outros.
O processo é extremamente simples: em primeiro lugar tem de se inscrever numa plataforma de afiliados.
O pedido será registado e, durante um período, o seu blog será analisado para perceber se partilha o
mesmo nicho de mercado dos produtos disponíveis para venda. Supondo que tem um blog sobre
automóveis e se regista num programa de templates de WordPress, o mais provável é que o seu pedido
não seja aceite.
Depois de receber a confirmação, só tem de utilizar o link que lhe é dado para promover a compra. A
estratégia de promoção fica ao cargo de cada afiliado e, sempre que um utilizador comprar através do seu
link, parte do dinheiro dessa venda reverterá para si.
O Marketing de Afiliados é uma prática cujo sucesso tem vindo a aumentar nos últimos anos. A ideia é
simples: os afiliados apenas têm de promover um serviço, produto ou info-produto e deixar tudo o resto
nas mãos do produtor. Por terem impulsionado a venda, os intermediários recebem uma parcela do valor
total do produto. Até aqui nada de novo.
Há, no entanto, um aspeto a que todos aqueles que trabalham com afiliados devem prestar muita atenção:
o custo-benefício. Entusiasmados com a ideia de ganhar dinheiro na Internet, muitos empresários
trabalham exaustivamente e acabam por não conseguir colher os frutos do seu esforço. Porquê? Ora
porque os produtos não têm muita qualidade, ora porque as comissões são demasiado baixas para que o
lucro compense o trabalho.
Por estes motivos e mais alguns, é necessário que antes de se tornar afiliado de alguém, analise se vale
realmente a pena ou não. Além disso, é importante que tenha atenção as questões que dizem respeito ao
comissionamento. Mas o que é isso de comissionamento? Cada plataforma tem as suas regras, como por
exemplo a NET LUCRO e a PRELINKER, que são bastante diferentes quer no conteúdo, quer nos modelos de
comissões.
Antes de avançar, leia este artigo Marketing de Afiliados: Quanto vou ganhar com a afiliação? para
entender melhor todo o processo.
Uma vez que existem centenas de programas de afiliados na Internet, decidimos juntar nesta lista os
programas que consideramos serem os mais eficientes. A nossa escolha teve como base a variedade de
oferta de cada programa, a facilidade de utilização e o nível de popularidade registado entre quem já usa
tais plataformas.

36

E-Book COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG

PROGRAMAS DE AFILIADOS RECOMENDADOS
NETLUCRO

No ano de 2003, numa altura em que a Internet começava a ganhar terreno em Portugal, nasceu a
Netlucro. Desde então, o objetivo tem sido ajudar a promover as marcas que aceitaram fazer parte da
plataforma, oferecendo condições vantajosas a todos os afiliados. Ao mesmo tempo que prova que é
possível ganhar dinheiro na Internet, a rede de afiliados tem trabalhado áreas muito distintas e rentáveis.
De grandes a pequenas marcas, a plataforma serve de casa a cursos de inglês, sites de viagens, serviços
tecnológicos e até sites do segmento adulto. Entre os principais anunciantes destacam-se, por exemplo, a
Trivago (turismo), a NOS (cinemas e comunicações) e as publicações da Impresa (media).

LER REVIEW SOBRE NETLUCRO
REGISTAR NA NETLUCRO

SHARE-A-SALE

A Share-a-Sale é uma plataforma de afiliados de carácter generalista que junta produtos de moda, casa,
jardim, soluções de vida saudável e muitos outros. As marcas nunca mais acabam, mas não tenha medo se
pensa que vai acabar por se perder na plataforma. Graças a uma excelente organização, a Share-a-Sale
tem as condições necessárias para que encontre facilmente tudo o que procura. A gestão é também
simplificada: mesmo que queira trabalhar marcas não relacionadas, no final pode ver os resultados no
mesmo sítio e ir acompanhando o desempenho segundo a segundo. O suporte técnico é eficaz, garantindo
que não tenha de perder tempo com questões desnecessárias.

LER REVIEW SOBRE SHARE-A-SALE
REGISTAR NA SHARE-A-SALE
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JVZOO

Está à procura de um bom programa de afiliados de marketing digital ou talvez de uma alternativa mais
viável a outras redes com que já trabalha? Se sim, então apresento-lhe o JVZoo, uma plataforma que não
lhe vai ficar indiferente. Nos últimos meses tem-se falado muito desta rede, especialmente no universo do
marketing de afiliados. A JVZoo é relativamente recente no universo dos afiliados. Mesmo assim, desde a
sua criação em 2009 tem conseguido milhares de novos utilizadores, sejam eles vendedores ou
promotores. Esta popularidade deve-se, provavelmente, ao facto de que a plataforma facilita os
pagamentos aos afiliados através de contas Paypal.

LER REVIEW SOBRE JVZOO
REGISTAR NA JVZOO

FLEXOFFERS

A FlexOffers é uma rede de afiliados dedicada à construção de relações mutuamente proveitosas entre
profissionais de comunicação qualificados e vendedores interessados em promover os seus produtos. Com
mais de 10 anos de experiência no mercado do marketing de afiliados, a plataforma oferece um serviço
inigualável ao cliente, assente sobre um conjunto de ferramentas de entrega de dados otimizados e
pagamentos rápidos. Em outubro de 2014, a FlexOffers chegou até a anunciar com enorme orgulho que
tinha alcançado o patamar dos 5 mil programas de afiliados. Assim, não importa se tem um website ou um
blog: nesta plataforma há pelo menos um produto que pode promover, não importa qual for o seu nicho.

LER REVIEW SOBRE FLEXOFFERS
REGISTAR NA FLEXOFFERS
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RAKUTEN

O propósito da Rede de Afiliados Rakuten é o de ajudar afiliados a fazer parcerias com uma grande
variedade de marcas reconhecíveis (anunciantes) em vários setores do mercado, entre os quais moda,
entretenimento, cozinha, bricolage, entre outros. Desta forma, todos saem a ganhar: os anunciantes
conseguem uma nova forma de divulgar os seus conteúdos e aumentam a probabilidade de os vender; os
afiliados recebem uma comissão sempre que vendem um produto dos anunciantes. A Rakuten exige que
um afiliado tenha já um site ou blog com um volume de tráfego alto o suficiente para alcançar resultados
monetizados. A inscrição é absolutamente grátis.

LER REVIEW SOBRE RAKUTEN
REGISTAR NA RAKUTEN

PAYDOTCOM

O Paydotcom é uma rede de afiliados proeminente, considerada atualmente a segunda maior de toda a
Internet, ultrapassada apenas pelo Clickbank. Na verdade, ao longo dos últimos anos, tem sido
frequentemente comparada ao Clickbank, uma vez que tanto uma como outra plataforma oferecem
produtos semelhantes. Tudo se resume a eficiência e simplicidade. Ao efetuar a inscrição, pode começar
imediatamente a promover produtos digitais ou físicos que estão listados no website e, dessa forma,
começar a ganhar comissões que são pagas pelo criador do produto. Com múltiplas funcionalidades e uma
interface intuitiva, permite obter resultados satisfatórios em pouco tempo.

LER REVIEW SOBRE PAYDOTCOM
REGISTAR NA PAYDOTCOM
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PRELINKER

Não há como negar: o nicho dos sites de encontros é um dos mais rentáveis da Internet. Se quiser tirar
partido desta oportunidade como afiliado, existe uma plataforma que fornece todas as condições para que
o possa fazer de forma fácil e rentável: falamos da Prelinker, anteriormente conhecida como Easy Flirt
Partners. Disponível em mais de 34 países, a plataforma tem parcerias com 57 mil afiliados em todo o
mundo. O sucesso deve-se sobretudo às altas comissões e à atitude profissional que a plataforma
mantém. Além de fornecer a ligação entre o afiliado e o anunciante, a Prelinker tem uma equipa técnica
disponível para responder a todas as questões e ajudá-lo no processo de promoção.

LER REVIEW SOBRE PRELINKER
REGISTAR NA PRELINKER

HOTMART

Quando falamos de marketing de afiliados em língua portuguesa, não há como não mencionar o Hotmart.
Famoso entre infoprodutores, este é o sítio indicado para todos os que querem rentabilizar a sua
experiência pessoal e promover cursos online, e-books, entre outros produtos digitais. Do lado dos
afiliados, as vantagens em promover estes links são muitas, facto já comprovado por uma série de
empreendedores digitais que conseguiram alcançar o sucesso e a independência financeira. Para o ajudar
na promoção, a plataforma disponibiliza recursos pré-feitos: além dos links de afiliados, tem acesso a
artigos completos, e-mails ou informações complementares que prometem ser muito úteis na altura de
divulgar no seu blog ou nas suas redes sociais.

REGISTAR NO HOTMART
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CLICKBANK

6 Milhões de infoprodutores, 200 milhões de clientes e 300 mil especialistas de marketing digital. São
estes os números do ClickBank, uma plataforma que tem levado o empreendedorismo mais além ao dar a
todos os afiliados as condições necessárias para ganhar dinheiro com a Internet. Com mais de 17 anos de
história, a plataforma tem-se especializado na distribuição de produtos de lifestyle. Atualmente, trabalha
em todo o mundo e integra conteúdos de áreas tão distintas como a espiritualidade, a culinária e os cursos
para aprender línguas, entre muitos outros temas. Qualquer que seja o nicho que pretende trabalhar, este
é um site a consultar se quiser encontrar excelentes oportunidades de negócio.

REGISTAR NO CLICKBANK

LOMADEE

Qualquer profissional de Marketing Digital que tenha como público-alvo o mercado brasileiro deve ser
introduzido a uma das plataformas de afiliados mais importantes em língua portuguesa: a Lomadee. Com
fundação em 2009, a Lomadee foi criada pela empresa Buscapé Company e reúne atualmente algumas das
mais representativas marcas e lojas virtuais do mercado. Além disso, a Lomadee disponibiliza a mais
completa ferramenta de publicidade contextualizada da rede. O nome, que provém do hindu e significa
raposa, representa melhor do que nada o espírito da plataforma: caçar as melhores oportunidades de
lucro para todos os utilizadores, sejam eles vendedores ou afiliados.

LER REVIEW SOBRE LOMADEE
REGISTAR NA LOMADEE
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TRADEDOUBLER

O Tradedoubler é uma plataforma de afiliados europeia fundada em 1999 na cidade de Estocolmo.
Atualmente a sua atuação estende-se a vários pontos do globo, estando disponível a partir de vários 21
países – entre os quais Portugal e Brasil. Embora não seja a plataforma mais intuitiva desta lista, a verdade
é que o Tradedoubler é bastante rico em recursos. Entre os anunciantes mais prestigiados, destacam-se a
Fnac, Deco, eDreams e Sony, por exemplo. À semelhança das concorrentes, o funcionamento é simples: só
tem de inserir o link, promovê-lo e esperar que o dinheiro chegue à sua conta. Uma das principais
vantagens está no acompanhamento detalhado das vendas, feito através de uma série de relatórios
pormenorizados.

REGISTAR NA TRADEDOUBLER

ZANOX

A plataforma europeia Zanox é atualmente responsável por mais de 90 milhões de vendas anuais na
Internet. Os números são surpreendentes, mas mais surpreendentes ainda são as empresas que fazem
parte desta rede de anunciantes. Ao todo são mais de 4 mil marcas, que pode promover mediante a
aprovação de um pedido. A gestão é extremamente simples: para lhe poupar trabalho, a Zanox encarregase de juntar todos os dados e de os apresentar de forma simplificada. Toda a informação está disponível
em português e o desempenho pode ser acompanhado a par e passo. O facto de ser uma plataforma
generalista faz com que haja lugar para um grande número de marcas, do nicho da moda, às viagens e
telecomunicações.

REGISTAR NA ZANOX

NOTA: Não se esqueça de visitar com frequência a nossa página dedicada
PROGRAMAS DE AFILIADOS, onde atualizamos esta lista de recomendação com
regularidade.
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OPÇÃO 3: MÍDIA KIT OU TABELA DE PUBLICIDADE
A terceira opção para monetizar o seu blog está relacionada com a criação de espaços publicitários onde
empresas com serviços ou produtos relacionados podem publicitar o seu negócio. Esta é uma das formas
mais rentáveis para ganhar dinheiro com blog. Mas tem vários requisitos para cumprir se deseja alcançar
êxito por esta via. Ou seja, tudo será mais fácil se originalmente criar uma maneira rápida de alterar os
conteúdos e links dos seus sliders e banners expostos no blog. Se não depender nem de um designer, nem
de um programador, para em qualquer altura mudar os elementos gráficos do seu blog (como os banners
que tem na sua sidebar) então está no caminho certo. Quanto mais fácil for gerir esses mesmos sliders e
banners mais rapidamente poderá alterar o que deseja no seu blog.
Mas de nada irá servir ter bons espaços de publicidade se não tiver visitas. Por isso mesmo aconselhamos
que nos primeiros 6 meses não explore esta opção de monetização, pois o seu blog não conseguirá pedir
valores de publicidade interessantes, devido à falta de tráfego. Contudo, quando a sua curva de
crescimento de visitas duplicar de mês para mês então pode começar a pensar em criar uma página de
captura de interessados em fazer publicidade no seu blog. O ideal será sempre fazer um Mídia Kit (também
conhecida como Tabela de Publicidade) em formato .pdf ou uma apresentação em Power Point em que
explica todo o processo de encomenda, pagamento, escolha e inserção de publicidade fixa no blog. Deve
atribuir um valor mediante os números reais do blog obtidos através do Google Analytics.
Se entrar agora na nossa página ANUNCIAR e realizar o download da Tabela de Publicidade irá certamente
entender todo o conceito. Mas para explicar melhor como pode criar este Mídia Kit inserimos alguns blocos
de anúncios do blog Estratégia Digital.

NOME: BANNER 1
DIMENSÕES: 352 x 352 px
DESCRIÇÃO: Visualizado em todas as páginas, o
BANNER 1 permite link incorporado.

NOME: BANNER 2
DIMENSÕES: 352 x 352 px
DESCRIÇÃO: Visualizado em todas as páginas, o
BANNER 2 permite link incorporado.

PREÇO:
BANNER 1 = 100 $US

PREÇO:
BANNER 2 = 90 $US
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NOME: FERRAMENTA 1

NOME: FERRAMENTA 2

DESCRIÇÃO: Publicidade inserida na página Ferramentas
de Marketing Digital. Permite inserir texto até máximo de
750 caracteres e logotipo ou imagem de 300 x 300 px, além
de URL com link incorporado.

DESCRIÇÃO: Publicidade inserida na página Ferramentas
de Marketing Digital. Permite inserir texto até máximo de
750 caracteres e logotipo ou imagem de 300 x 300 px, além
de URL com link incorporado.

PREÇO:
FERRAMENTA 1 = 120 $US

PREÇO:
FERRAMENTA 2 = 110 $US

Como elementos primordiais para estimular o interesse de outros em fazer publicidade no seu blog tenha
sempre em conta que deve explicar na página de captura e no documento de Mídia Kit os seguintes
elementos:
Descrição do Blog + Público-Alvo + Regras e Normas para publicidade no blog
Posição do Ranking Alexa + Número de Visitas (mensais de preferência)
Número de Visualizações de página + Número de Visualização de páginas únicas
Número de Sessões + Número de Páginas por sessão
Tempo médio dos utilizadores na página + Taxa de rejeições
Percentagem de Novos utilizadores + Localização dos Utilizadores
Contatos de email para tirar dúvidas
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OPÇÃO EXTRA DE MONETIZAÇÃO: UTILIZE O TEESPRING PARA CRIAR
MERCHANDISING DO SEU BLOG
Já referimos que não resistimos a incluir neste E-Book gratuito uma opção extra de monetização para blogs.
Essa opção é um bocado mais complexa, mas não porque seja difícil executar. Na verdade esta opção
baseia-se na ideia de criar peças de vestuário que sirvam como merchandising do seu blog utilizando a
plataforma Teespring. Como? Vamos explicar:
O que é então o Teespring? É uma plataforma multinacional que permite a qualquer pessoa, marca ou
empresa a criação e a venda de produtos de vestuário de qualidade. O melhor é que todo o processo é
super-hiper-mega simples e não existem CUSTOS nem RISCOS para quem decidir criar peças de vestuário
com o seu branding, ou apenas para criar T-Shirts divertidas e exclusivas, entre muitas outras hipóteses.
Veja agora a Loja Mundo de Viagens com peças de vestuário que criamos em apenas 30 minutos! Sim,
fizemos isso de forma muito fácil usando a ferramenta interna do website e nesse caso nem sequer
recorremos a um designer. Utilizamos as opções internas de tipos de letras e fontes do Teespring. Veja, por
exemplo, a Loja dedicada ao David Bowie que fizemos no blog Mundo de Músicas com modelos que
criamos com a ajuda do Agostinho Ferraz, designer profissional e colaborador habitual do blog. Ou então
esta Loja dedicada aos Guns N’ Roses, onde exibimos vários modelos para celebrar o regresso da banda em
2016.
Qualquer ideia que tenha para associar ao seu blog é possível concretizar. Mas o melhor exemplo que
temos para mostrar é a Loja de Roupa do Mundo de Livros. Neste caso, não fizemos somente a loja dentro
do Teespring, mas criamos a nossa própria página de vendas para promover a primeira coleção do blog. E
sim, foi apenas feito isto tudo em 3 horas!
Se alguma vez pensou em criar T-Shirts ou Camisetas para divulgar as suas ideias ou pensamentos, então
esta é a solução. O uso que qualquer pessoa pode fazer do Teespring é tão abrangente, que sinceramente
apenas a imaginação será um limite.
Ao eliminar todas as dificuldades e os riscos inerentes deste tipo de negócio, o Teespring consegue
proporcionar os recursos que milhões de pessoas necessitam para lançar os seus produtos de vestuário
com óptima qualidade. Depois, cada pessoa pode sempre fazer uso do vasto alcance das suas redes sociais,
blog, website ou mailing list para divulgar as suas criações e… ganhar dinheiro online!
Leia estes 2 artigos Como ganhar dinheiro online com o Teespring? e Como ganhar dinheiro com
merchandising no negócio da música para saber como utilizar esta plataforma incrível.
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CAPÍTULO 6
PILARES ESSENCIAIS PARA TER UM BLOG DE SUCESSO
Este E-Book é acima de tudo um documento que visa ajudá-lo a criar um blog para ganhar dinheiro online.
Mas isso nunca irá acontecer se ignorar os aspectos de SEO que temos vindo a mencionar, assim como
também se esquecer as redes sociais como motor de tráfego para o blog.
Como este documento é também uma ferramenta de trabalho, decidimos expor aqui em traço gerais a
maioria das ferramentas que nos ajudam todos os dias a promover os nossos conteúdos (e também o
conteúdo de outros) de forma regular, eficaz e relevante para as diversas audiências que trabalhamos na
Internet.
Este gráfico simboliza a tarefa de criação de Link Building que deverá aplicar no seu blog e na sua estratégia
digital, associando ainda um website de serviços ou loja electrónica. Analise bem tudo o que está exposto
nesta imagem, vai valer a pena!
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Se está prestes a iniciar uma nova estratégia de Marketing Digital para o seu projecto online, então está no
sítio certo. Apesar de existirem inúmeros truques para impulsionar o sucesso digital, há algumas
ferramentas básicas a ter em consideração para pôr em prática tarefas essenciais de SEO e Redes Sociais.
Uma vez que se constrói uma casa a partir das suas fundações, uma estratégia online deve também seguir
esta lógica. Só é recomendável começar a praticar táticas de monetização quando as bases estiverem bem
definidas.
Questões como a escolha do template, o delineamento de uma campanha de e-mail marketing, ou a
criação de conteúdos e respectiva promoção e gestão nas redes sociais devem estar entre as suas
prioridades. De forma a ajudá-lo, reunimos nos próximos capítulos uma lista de ferramentas, plugins,
serviços online para que consiga alcançar os seus objectivos. Após testarmos várias ferramentas e
aplicarmos diferentes táticas nos nossos blogs consideramos que alguns destes serviços e plugins perfazem
um kit essencial de online marketing para quem ambiciona para lucrar com a Internet.
Tratam-se na sua maioria de ferramentas de fácil utilização, mas que encerram em si um valor enorme uma
vez que permitem automatizar trabalho, impulsionar as estratégias das redes sociais e até mesmo
aumentar o tráfego diário do seu site ou blog.

Recomendamos que antes de começar a usar ou testar algumas destas
ferramentas que indicamos, leia com atenção as recomendações das próximas
páginas. A seguir listamos ferramentas que são básicas, outras intermédias e
outras ainda mais avançadas.
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10 DICAS DE SEO PARA O SEU BLOG
Primeiro de tudo existem questões técnicas que deve considerar para ter bons resultados em SEO. Além de
ser necessário registar o seu blog no Google Webmasters e monitorizar os resultados no Google
Analytics, você deve no mínimo criar e enviar os ficheiros robot.txt e sitemap.xml e enviá-los para a raíz da
pasta ‘public html’ do FTP que suporta o alojamento do seu blog.
O facto de cumprir com os pontos mencionados em cima irá contribuir e muito para o Google reconhecer o
seu blog como um projecto credível. As técnicas de Search Engine Optimization são usadas para otimizar
um determinado conjunto de páginas web. Desta forma, os motores de pesquisa conseguem ler a sua
página com mais facilidade. Na verdade, o Google classifica cada página web de acordo com um algoritmo
específico. Esta classificação - conhecida por Page Rank - determina em que posição cada website/blog
aparece nos resultados das pesquisas feitas pelos internautas.
Qual a mais-valia do SEO? A resposta é simples: quando os resultados são alcançados a performance do
website melhora e o tráfego orgânico aumenta de forma gratuita e constante. O objetivo é que o Google
reconheça que o website tem autoridade e relevância suficientes para surgir entre os primeiros resultados
de pesquisa.
Como é possível atingir esse resultado? Com estratégia digital de Marketing de Conteúdo e aplicação de
técnicas SEO, redes sociais e e-mail marketing, em suma, com tudo aquilo que temos vindo a falar neste EBook. A seguir apresentamos 10 dicas simples de SEO para aplicar no seu blog.
1 – Encontrar palavras-chave
Já falamos de palavras-chave anteriormente. Ao encontrar as palavras-chave certas, pode escrever os seus
conteúdos e incluir os termos mais procurados pelos internautas. A vantagem desta estratégia passa por
indicar ao Google que os conteúdos do seu blog correspondem às pesquisas do seu nicho de mercado. Para
executar esta tarefa tem disponível a ferramenta gratuita do Google AdWords: o Planejador de PalavrasChave. Basta digitar um conjunto de palavras relacionadas com o tema do blog para que lhe sejam
devolvidas centenas, se não mesmo milhares, de outras palavras. A seguir, ordene-as pela média mensal de
vezes que foram procuradas. Use as 10 mais populares no texto e no campo do blog dedicado às meta-tags.
2 – Defina uma palavra-chave principal
Através da investigação das palavras-chave, defina posts e uma palavra-chave principal para cada um. Esta
é uma dica simples e efetiva que o Google vai valorizar e que se refletirá na classificação de Page Rank
atribuída ao blog. Essa palavra deve surgir várias vezes ao longo do texto e deverá estar presente logo no
primeiro parágrafo, deixando claro qual o tema do post.
3 – Não cometa plágio
O plágio é uma prática muito recorrente na Internet. É simples copiar o texto produzido por outro blogger.
Todavia, se o seu objetivo é ter um bom Page Rank, desaconselhamos totalmente que o faça. Porquê? Além
da questão de moralidade, a verdade é que o Google identifica conteúdos duplicados copiados e classifica
negativamente as páginas que os contêm. Sirva-se do conteúdo de terceiros como fonte de inspiração, mas
nunca copie!
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4 – Plugin Yoast SEO
O Plugin Yoast SEO é gratuito e ajuda-o a verificar se cada post do seu blog está devidamente otimizado.
Sempre que há uma falha ou uma melhoria a fazer, o plugin aponta. Além disso, permite escolher qual a
palavra-chave principal do artigo: aquela que deve merecer um destaque no título, no link do post e, como
é óbvio, no conteúdo.
5 - Densidade das palavras-chave
Ao criar um post, verifique o número de vezes que a palavra-chave principal aparece no texto. Por norma, a
densidade ideal está entre os 3% e os 5% do total do texto. Desta forma, os motores de busca percebem
que o post se refere em específico aquela palavra.
6 – Palavra-chave principal no nome das imagens
O Google reconhece a importância das imagens e dá uma maior classificação a quem as usar devidamente.
Porém, existe um método simples para lhes dar mais valor ainda: no nome do arquivo de imagem inclua a
palavra-chave principal do post. Exemplo: “palavra-chave-principal.jpeg”.
7 – Redes Sociais
O Google avalia também os Social Signals de cada blog. O que é isto? O peso que o seu blog tem nas redes
sociais. A estratégia para melhorar este ponto não podia ser mais simples: crie contas no Facebook, Twitter,
Linkedin, Google+, Youtube e Pinterest no mínimo. Seja ativo nas redes sociais a que aderir: desenvolva
uma identidade, interaja com outros utilizadores e partilhe publicações interessantes, incluindo os seus
artigos.
8 – Author Rank
A par da habitual análise feita pelo Google, o mecanismo de pesquisa avalia a autoridade que o autor tem
para publicar determinado tipo de conteúdos. Logo, quanto maior a autoridade do autor sobre um
determinado assunto, melhor colocado fica pelo Author Rank do Google. Comece por se inscrever no
Google+ e por inserir o código HTML que então lhe for cedido nas páginas do seu blog. O resultado é a
publicação da fotografia do autor abaixo do conteúdo na aparesentação de resultados no Google.
9 – URL simples e direto
Os URLs dos seus posts devem ser limpos e diretos, de preferência incluindo a palavra-chave principal do
artigo. Os URLs gerados automaticamente são impessoais e compostos por um conjunto aleatório de
caracteres sem sentido. Através do painel de controle, pode definir exatamente que palavras surgem no
seu URL.
10 – Crie um sitemap ao fazer SEO
Sempre que inserir novos conteúdos no blog, crie um sitemap. Estes documentos XML são como mapas
para o seu blog: facilitam a leitura do Google, que rapidamente toma conhecimento de todas as páginas do
site, incluindo URLs que o rastreamento do Google não encontra com facilidade.
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PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS REDES SOCIAIS
A primeira ação em termos de conteúdos na redes sociais a realizar será criar todas as contas sociais oficiais
do blog, incluindo logotipo e descrições harmonizadas, quer em textos, quer em imagens. Para todas as
Redes Sociais deve criar uma frase curta padrão para colocar junto do perfil e sempre que possível inserir o
url do blog.
A estratégia para as redes sociais têm vários pontos em comum entre todos os meios, ou seja, a
perseguição aos públicos-alvo, a publicação contínua de posts e a harmonia gráfica e institucional é que
gera uma estratégia concertada que visa obter tráfego de referência para o site principal. Mesmo assim,
vamos apontar algumas das tarefas específicas em cada rede social. Para que esteja bem classificado
dentro de cada uma das redes sociais é importante que seja capaz de preencher todos os campos de
informação disponíveis.
A seguir apresentamos uma lista de sites de web 3.0 e o que fazer em cada um deles. Cada um destes sites
tem um Page Rank muito alto perante o Google e, por isso, são encontrados facilmente na primeira página
na busca de determinadas palavras-chave. Pretendemos assim que entenda facilmente como usar posts,
textos, fotos e pdf’s nestes sites, aumentando muito as probabilidades de gerar tráfego para o seu blog.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

O SEU BLOG

CONTEÚDOS

Artigos de conteúdo genérico e específicos sobre os temas do
blog, divulgação de informação relevante para os seguidores de
cada nicho.
Posts/artigos otimizados divididos por categorias com 2 grandes
objectivos: Venda direta de produtos afiliados + Captura de emails de pessoas interessadas.

FACEBOOK

GOOGLE +

TWITTER

+ Conteúdos/ posts dos blogs sobre temas relacionados com o
nicho
+ Publicação de notícias externas de carácter geral que vêm do
Google alertas e outras fontes
+ Divulgação de novos serviços de afiliados

LINKEDIN

+ Divulgação dos seus Ebooks

PINTEREST

INSTAGRAM
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O Facebook tem uma grande importância na estratégia de redes sociais. Desde logo porque é a rede social
com mais pessoas e que permite segmentar de maneira exata o público-alvo quando se realizam ações
promocionais como as que são sugeridas neste capítulo. Mas deve considerar estas recomendações para
todas as redes sociais mencionadas em cima e sobretudo apostar na publicação contínua de conteúdo
durante 6 meses.
É neste momento que deve iniciar a publicação dos primeiros posts nas redes sociais com ligação ao blog. A
estratégia adotada prevê a publicação de 3 posts diários nas redes sociais do seu blog. Pelo menos um
desses posts corresponderá a um link externo (de terceiros) com ligação para uma notícia relevante do seu
mercado, por exemplo. Os serviços de venda direta que tenha para promover devem ser utilizados de 5 em
5 posts. Desta forma, irá criar uma comunicação equilibrada e atrativa que assenta numa equação de 80%
de conteúdo e 20% de venda.

Executar tarefas redes sociais diárias
A partir do lançamento do blog ficará encarregue de executar diariamente tarefas nas redes sociais. O
trabalho cumulativo de vários meses contribuirá para aumento da base de seguidores e aumentará a
credibilidade do seu projecto online junto dos internautas. Salientamos que a execução desta tarefa deverá
decorrer com disciplina e se possível automatizando processos. Mas á frente iremos sugerir ferramentas
para executar de forma automática muitas destas tarefas. Só assim é que é possível construir uma
comunicação eficaz e contínua, que seja efectivamente capaz de criar uma relação com a audiência. Vamos
analisar cada tarefa diária e as respectivas acções:

FACEBOOK

FAZER LIKES NO MURAL DE OUTROS EM NOME DAS SUAS
FANPAGES

GOOGLE +
TWITTER

PERSEGUIR PESSOAS RELACIONADAS COM
CONCORRÊNCIA/MERCADO

LINKEDIN
PINTEREST
PARTILHAR CONTEÚDOS INTERESSANTES DE TERCEIROS NA SUA
TIMELINE
INSTAGRAM
ANALISAR NOTÍCIAS INTERESSANTES PARA CRIAR LISTA DE
SUGESTÕES PARA NOVOS POSTS NO SEU BLOG

51

E-Book COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG

Fazer Likes no Mural de Outros em Nome da sua Página
Esta acção é muito simples e faz com que se torne visível para os outros utilizadores de forma gratuita. Se
comentar uma notícia ou um post no Facebook de determinado utilizador ou empresa, ou simplesmente
agradecer no feed do Google+ por estar a receber uma informação relevante, o seu comentário gerará uma
notificação para quem já comentou e assim terá maior probabilidade de ser encontrado por pessoas que
de facto têm interesse no seu nicho de mercado. De referir no entanto que os comentários deverão ser
moderados e não tomar qualquer partido, servindo essencialmente para atrair visitantes. Pode fazer este
trabalho no Facebook de forma automatizada e com excelentes resultados utilizando o WP Fan Machine.

Perseguir pessoas com páginas relacionadas com concorrência/mercado
Fazer gostos no Facebook e outras redes sociais dos seus concorrentes ou pessoas importantes no mercado
que escolheu trabalhar é uma ação fundamental. Com esta tarefa pretende atrair a atenção dos possíveis
interessados nos seus conteúdos. Cada rede social tem as suas regras: por exemplo, com a página de fãs do
Facebook não pode adicionar ou perseguir fãs, mas tal não acontece noutras redes sociais, como o
Pinterest, Google+, Twitter, Slideshare ou YouTube. Portanto, a perseguição de pessoas nas redes sociais
deve ser efectuada com as melhores táticas não intrusivas, de acordo com as regras. O objetivo será
perseguir pessoas que têm maior probabilidade de gostar e comprar os serviços que você promove em
todas as redes sociais, atraindo a sua atenção para as suas próprias redes sociais e blog. Mais uma vez,
pode fazer este trabalho no Facebook de forma automatizada e com excelentes resultados utilizando o WP
Fan Machine, mas também no Twitter com a ferramenta WP Tweet Machine.

Partilhar conteúdos interessantes da Timeline de terceiros
O objetivo desta ação é aumentar o número de interações dentro de cada rede social. Se virmos um vídeo
interessante ou uma imagem interessante no Instagram, porque não partilhá-lo nas nossas redes sociais? O
mesmo ocorrerá com notícias que devem ser divulgadas regularmente. Assim, irá aplicar uma estratégia
assente em links externos oriundos de outros sites e em links que redirecionam o utilizador para o seu blog.
A ambição é diversificar as publicações e construir uma estratégia de comunicação apelativa e
multifacetada, que também respeita e integra a visão de outros agentes do sector. Novamente, pode fazer
este trabalho no Twitter de forma automatizada e com excelentes resultados utilizando a ferramenta WP
Tweet Machine. Acrescento ainda que neste ponto deve utilizar o Viral Autobots para Facebook e o
Instamate para Instagram se deseja obter resultados ainda melhores e mais rapidamente.

Analisar notícias interessantes + Criar lista de sugestões para novos posts
A pergunta que aqui se coloca é: de onde vêm os links interessantes para partilhar nas suas redes sociais?
Existem várias fontes que pode utilizar, desde jornais online aos posts dos seus concorrentes diretos. Para
que possa estar atento a tudo o que interessa, deverá ativar o Google Alertas. Se por acaso também ouvir
uma reportagem nos media sobre um assunto interessante ou encontrar algum conteúdo relevante em
qualquer meio de comunicação social deve inserir a ideia (e respectivos links) numa Lista de Sugestões para
criar novos posts no futuro.
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CRIAÇÃO DE TABELAS DE AGENDAMENTO
Para delinear o agendamento mensal das suas publicações para as redes sociais deve criar mais uma vez
uma tabela Excel, como aquela que mostramos em baixo. A ideia é pegar nos links reunidos do Bit.Ly e
distribui-los pelos dias da semana.
Assim, conseguirá ter uma melhor noção dos conteúdos a publicar e pode diversificar melhor os temas
antes de arrancar com a publicação efectiva. Um dos objetivos desta tabela é também facilitar a partilha de
todo o agendamento a cada um dos elementos envolvidos no blog.

Exemplo de Tabela de Agendamento de Redes Sociais
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AGENDAR 1 MÊS DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS VIA HOOTSUITE
A nossa proposta de divulgação contínua de conteúdos nas redes sociais requere a utilização do Hootsuite,
que é um serviço pago, para coordenar todo este trabalho (também pode utilizar outros programas do
género, mas recomendamos este porque é o que consideramos o meohor na relação preço/qualidade).
Apenas depois de lançar oficialmente o seu blog é necessário activar o Hootsuite, cujos detalhes pode ler
neste artigo Hootsuite: todas as suas redes sociais no mesmo sítio.
O valor desta ferramenta é inestimável, pois permite facilmente com apenas uma acção agendar posts em
50 contas de redes sociais, incluindo Facebook (perfil, página, grupo em que seja admin), Google+ (página
de empresa), Linkedin (perfil, página de empresa e grupos), Twitter, Instagram. Esta é realmente uma
ferramenta essencial para optimizar todo o trabalho de agendamento e publicação. Vejamos algumas
imagens que ilustram o Hootsuite.

Contas de redes sociais ligadas no mesmo painel de controlo da Hootsuite
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Colunas com agendamento

Não vamos focar o nosso olhar neste tópico em como usar a ferramenta de um ponto de vista técnico, mas
é tão simples que decerto vai dominar o Hootsuite em pouco tempo. Queremos sim realçar que a ideia é
que todos os dias os seus seguidores recebam conteúdo nas redes sociais, sendo que a maior parte desse
conteúdo não é comercial, mas sim informativo. O seu compromisso é agendar pelo menos 1 mês inteiro
de 3 publicações por dia. Não se esqueça que em cada 5 posts apenas 1 publicação é de intuito comercial.
Por exemplo:
Post 1 – Artigo do seu blog
Post 2 – Notícia obtida nos Alertas Google
Post 3 – Vídeo do Youtube relevante do mercado
Post 4 – Artigo do seu blog
Post 5 – Serviço de Afiliado que promove no seu blog
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PROGRAMAR SEQUÊNCIAS NA FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING
Neste Planeamento recomendamos que tenha em atenção as suas campanhas de e-mail marketing.
Deverá sempre pensar em e-mail marketing como um e-mail de conteúdo que gera valor para quem o
recebe por meio de conteúdo relevante.
Seguindo a mesma linha do conteúdo que deve ser veiculado no seu blog, o e-mail marketing também
deve, antes de divulgar os produtos onde irá ganhar dinheiro por via de e-mails promocionais que só
tentam vender algo, enviar e-mail que permitam agregar conteúdo de qualidade de forma segmentada. O
mailing para o qual serão enviados os e-mails será capturado por meio das Iscas Digitais promovidas no seu
blog.
Não deve nunca comprar listas de e-mails. Já falamos ao longo deste documento como produzir um E-Book
e como as Iscas Digitais são fundamentais para construir o mailing segmentado que permitem ter ações de
e-mail marketing efetivas.
Numa primeira fase deverá agendar sequências de e-mail com base nos 30 posts publicados no seu blog.
Posteriormente, essa sequência será aumentada. Se enviar pelo menos um e-mail semanal, terá
comunicação agendada para vários meses. Como tal, é essencial recorrer a uma ferramenta de e-mail
marketing para agendar as sequências de e-mails e reunir os contactos dos subscritores. Recomendamos 2
ferramentas bastante famosas do mercado: Aweber e E-Goi.
Ao longo do agendamento dos e-mails deverá evitar o agendamento em períodos de atividade elevada. Se
enviar, por exemplo, às 22h00, numa altura em que as pessoas trocam e-mails informais e navegam pela
Internet, é normal que haja uma maior dificuldade em captar a atenção. O seu e-mail será apenas mais um
no meio de tantos outros e provavelmente nem sequer aparecerá visível para o utilizador.
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10 DICAS PARA ENCONTRAR O SEU LUGAR NAS REDES SOCIAIS
Não há como negar a influência das redes sociais no dia-a-dia. Estas plataformas da Internet refletem
tendências e funcionam como um local de encontro entre milhões de pessoas em todo o mundo. Qualquer
comunicação digital que se preze deve integrar uma estratégia de redes sociais, onde a maioria das pessoas
anda para se entreter, informar, cultivar e estimular gostos e desejos. É neste cenário que ter um blog
temático se torna bastante vantajoso. E quanto maior for o seu sucesso nas redes sociais, maior será o
êxito do seu blog. Para o ajudar neste demanda pela conquista de uma audiência cada vez mais seletiva e
exigente, deixamos-lhe 10 dicas essenciais daquilo que pode e deve pôr em prática no universo das redes
sociais, onde devrá promover os conteúdos do seu blog.
1 – Publicações regulares
No mundo da Internet tudo se passa à velocidade de um clique. Os feeds são atualizados constantemente e
aquilo que é promovido agora, daqui a alguns segundos já não aparecerá na primeira página. Como tal, é
importante ter uma postura ativa e fazer publicações regulares. Lembre-se que de nada serve possuir uma
página de fãs, se não a atualizar diariamente.
2- Agilizar o processo de comunicação
Colocar diariamente os posts nas várias redes sociais pode ser uma tarefa demasiado demorada. A solução
passa pelo agendamento das publicações através do uso de ferramentas como o Hootsuite ou Slack Social.
Utilizando estes serviços online poderá programar a saída de posts em várias redes sociais e em várias
páginas em simultâneo – profissional e pessoal, por exemplo.
3 – A escrita dos posts
A maior parte das pessoas não tem tempo a perder. Como tal, é necessário que os posts sejam curtos,
concisos e capazes de cativar a atenção. A linguagem usada deve, por isso, ser informal e a publicação
deverá ser acompanhada do link encurtado que redireciona o utilizador para a página pretendida.
4 - Perseguir pessoas e páginas
Esta ação é apenas possível em algumas redes sociais, como o Pinterest ou o Twitter. Se clicar no botão de
“follow”, a pessoa que acaba de seguir irá receber uma notificação, informando que tem um novo seguidor.
A maior parte das pessoas retribui e segue de novo. A estratégia é fácil e permite aumentar a base de fãs.
5 – Promover interações
Além de simples, a forma como se expressa nas redes sociais deve motivar o seguidor, induzindo-o a
interagir. Faça perguntas, peça opiniões ou pergunte se concordam com alguma coisa. Uma vez gerada a
interação deve ser correspondida. Agradeça o comentário ou então faça um “like” naquilo que foi dito. Não
apague comentários (a menos que estes sejam insultuosos) e responda a todas as críticas, sejam elas
positivas ou negativas.
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6 - Analisar métricas
Ações inteligentes apenas podem ser tomadas se tivermos uma base sólida. Mas como sustentar as nossas
ações nas redes sociais? Através das métricas. Com os vários dados fornecidos por cada uma das
plataformas é possível perceber o alcance das suas ações e concluir, por exemplo, qual a melhor hora do
dia para publicar no Facebook, ou qual o assunto que normalmente tem mais impacto.
7 - Diversificar os conteúdos
Diversificar os conteúdos é extremamente importante. Além dos conteúdos próprios, é importante que
invista na partilha de notícias de terceiros, por exemplo. Isso demonstra que está atento e que tem um
papel ativo na procura das novidades mais recentes do seu nicho de mercado. Deverá ainda apostar em
vários formatos: texto, vídeo e imagem.
8 - Apostar em publicidade
A publicidade é uma excelente forma de alavancar qualquer projeto. Campanhas de Facebook Ads podem
fazer com que a sua página adquira um número significativo de “gostos” num curto espaço de tempo.
Lembre-se que as pessoas têm uma resistência natural à venda, portanto o melhor a fazer é apostar em
conteúdo e na promoção de recompensas digitais gratuitas.
9 – Crie Grupos no Facebook
As comunidades ou grupos são espaços abertos ou fechados que se dedicam à partilha de publicações
sobre um determinado assunto. Se criar os seus próprios Grupos no Facebook dedicados aos vários temas
do seu blog e convidar os seus amigos para fazerem parte dos mesmos está a dar um bom passo no sentido
de criar uma comunidade segmentada. Procure criar grupos com título, descrição, regras, mas sobretudo
com publicações que dizem respeito aos seus nichos de mercado. Assim estará seguramente mais perto de
chegar a pessoas interessadas na sua área. E depois pode utilizar tanto o Hootsuite, como o Group
Marketer para publicar de forma fácil e constante em todos os seus grupos.
10 – Publicar em Grupos do Facebook
Uma das táticas mais faladas e discutidas no marketing digital é a publicação de posts em Grupos do
Facebook, que constituem uma excelente oportunidade para todos os que trabalham em Marketing Digital.
Atualmente, existem milhões de Grupos do Facebook. Estes espaços juntam pessoas com um interesse
comum. Se pensarmos bem, ao aderirem voluntariamente a estes grupos, os utilizadores do Facebook
estão a trabalhar por nós, que queremos praticar marketing digital qualificado, pois segmentam-se a si
mesmos. O que quer isto dizer? Que você, enquanto empreendedor digital, precisa apenas de encontrar os
grupos certos onde a sua mensagem pode provocar impacto, criar mensagens e propagá-las com bom
senso. Apesar de ser um óptimo recurso, na verdade se for mal executado pode trazer mais problemas do
que vantagens. Por isso tenha em atenção para não exagerar. O maior problema desta tarefa é o tempo
que consome a executar, por isso, recomendamos que pondere seriamente utilizar o Group Marketer para
a publicação regular e constante em grupos do Facebook.

58

E-Book COMO GANHAR DINHEIRO COM BLOG

CAPÍTULO 7
FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA REDES SOCIAIS
IFTTT

Porque não automatizar gratuitamente vários processos que, por norma, acontecem em cadeia? É isso
mesmo que propõe a plataforma IFTTT. Trata-se de uma abreviatura para a expressão “If This Then That”
(Se Isto Então Aquilo) e permite criar receitas que, mesmo não sendo mágicas, funcionam como magia. O
IFTTT permite que os utilizadores criem gratuitamente sequências de tarefas no mais variado tipo de
serviços online, desde o Gmail às redes sociais. Desta forma, é possível ter maior controlo sobre os
produtos, aplicativos e serviços online que usa diariamente. O resultado é uma experiência mais
automatizada das plataformas online que lhe vai permitir poupar tempo e aumentar exponencialmente a
visibilidade dos seus conteúdos.

LER REVIEW SOBRE IFTTT
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO IFTTT
HOOTSUITE

Todas as redes sociais numa só plataforma. É esta a principal funcionalidade do Hootsuite, um serviço de
gestão de social media extremamente ágil e simples. Além dos tradicionais Facebook, Twitter e LinkedIn,
esta coruja sempre atenta liga-nos também ao YouTube, ao Instagram, ao Foursquare e a muitas outras.
Ao todo são 35 e o número tem tendência a aumentar sempre que surge uma nova plataforma. Além da
facilidade com que pode agendar tudo, o Hootsuite destaca-se pelas ferramentas de Analytics, que nos
permitem mensurar os resultados obtidos de forma detalhada. Acima de tudo, lembre-se que estudar a
audiência é um passo fundamental para poder melhorar a sua estratégia.

LER REVIEW SOBRE HOOTSUITE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO HOOTSUITE
VER VÍDEO SOBRE COMO FUNCIONA O HOOTSUITE
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ONLYWIRE

O Onlywire é uma plataforma que permite publicar conteúdos de forma automática nas redes sociais. Esta
ferramenta faz, de hora a hora, uma análise ao seu blog e, caso encontre algum novo conteúdo, prepara
de imediato a partilha nas redes sociais e em feeds RSS/ATOM, caso também utilize este tipo de
comunidades. A partir do OnlyWire pode ainda responder a novos comentários de fãs e verificar a
performance das suas páginas nas redes sociais. Assim que fizer a inscrição na plataforma, basta configurar
todo o painel para que a ferramenta saiba que blogs deve verificar à procura de novos conteúdos e em
que redes sociais deve partilhar os respectivos conteúdos.

LER REVIEW SOBRE ONLYWIRE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO ONLYWIRE

SLACK SOCIAL

Gerir páginas do Facebook não é uma tarefa nada fácil. Para o ajudar, recomendamos o Slack Social, uma
ferramenta de agendamento e gestão de redes sociais que condensa várias plataformas num único
espaço. Além do Facebook, poderá ainda gerir as contas pessoais ou profissionais do Twitter, do LinkedIn,
do Tumblr e do Blogger – tudo em simultâneo. Para que possa experimentar as funcionalidades, existe
uma versão gratuita com recursos bastante alargados, mas obviamente com limites definidos ao número
de publicações. Se de facto ficar rendido ao Slack Social, pode depois aumentar as definições, adquirindo
um dos três planos pagos.

LER REVIEW SOBRE SLACK SOCIAL
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO SLACK SOCIAL
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VIRAL AUTOBOTS PARA FACEBOOK

Você está CANSADO de tentar fazer crescer as suas FANPAGES no Facebook e não tem resultados? Não
sabes como AUMENTAR o tráfego orgânico da tua página de fãs no Facebook? Com o VIRAL AUTOBOTS é
tudo muito mais fácil! Se você tem como missão gerir páginas de fãs do Facebook então deve ver
IMEDIATAMENTE esta ferramenta pioneira para fanpages. O VIRAL AUTOBOTS de autoria do australiano
Luke Maguire é um software muito simples que permite encontrar, publicar, agendar e monetizar
conteúdos e vídeos virais em todas as suas páginas de Fãs do Facebook, conseguindo dessa forma
aumentar muito o alcance orgânico e atingir milhares de utilizadores de forma instantânea. Na nossa
opinião, VALE MUITO A PENA INVESTIR neste software pioneiro e único.

LER REVIEW SOBRE VIRAL AUTOBOTS
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO VIRAL AUTOBOTS
VEJA ESTA PÁGINA EXCLUSIVA COM VÍDEOS E ARTIGOS SOBRE O VIRAL
AUTOBOTS

INSTAMATE DE LUKE MAGUIRE

INSTAMATE é o nome do primeiro e único software do Mundo que permite encontrar, editar, carregar,
publicar e agendar imagens com a sua conta do Instagram. Espere, desculpe, esta informação está
incompleta: permite fazer estas acções com TODAS AS SUAS CONTAS do Instagram. E sempre online, sem
necessidade de instalar nada no computador, ou recorrer a apps de smartphone ou tablet para publicar as
suas fotos para o Instagram! Não interessa se você é especialista em SEO, marketing digital, marketing de
afiliados, e-mail marketing, comércio eletrónico, ou qualquer outro tipo de marketing online: o
INSTAMATE é muito valioso para qualquer nicho de mercado e o seu negócio digital deve utilizar este
recurso o mais rápido possível para tirar vantagens do Instagram.

LER REVIEW SOBRE INSTAMATE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO INSTAMATE
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GROUP MARKETER

O Group Marketer é uma nova ferramenta desenvolvida a pensar em todos os empreendedores digitais
que querem publicar constantemente em Grupos do Facebook e obter resultados online. No entanto, a
solução proposta pelo software não implica que perca tempo a executar de forma manual esta tarefa. E
quando dizemos que o Group Marketer é capaz de publicar em grupos queremos mesmo dizer todos os
Grupos do Facebook, não apenas naqueles em que é Administrador. As principais vantagens de usar o
Group Marketer são: Exposição livre a uma audiência massiva e qualificada no Facebook + Aumentar o
potencial viral das suas publicações + Gerar maior rendimento com vendas ecommerce + Criação de
mailing list gigantesca e devidamente segmentada. O programa é compatível com os sistemas operativos
Windows e Mac.

LER REVIEW SOBRE GROUP MARKETER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO GROUP MARKETER
VER VÍDEO SOBRE GROUP MARKETER

FOLLOWER MANAGER

O Twitter é uma rede social muito poderosa, mas que não oferece as melhores condições para quem a
trabalha da perspetiva empresarial. Ao contrário do Facebook, onde há serviços úteis às empresas, no
Twitter não existem grandes distinções entre perfis pessoais e empresariais. Para agilizar a sua
comunicação na rede, propomos que adquira o Follower Manager, um aplicativo online que se conecta à
sua conta, permitindo uma gestão fácil de seguidores. Apagar followers fantasma, conquistar novos
seguidores e analisar e retweetar posts de sucesso são ações que pode fazer em meia dúzia de cliques,
sem que tenha de perder horas nesta rede social. O melhor de tudo contudo é a facilidade de construção
dinâmica de uma lista de seguidores altamente segmentados para o seu mercado, bastanto para isso
seguir os vídeos de treino deste serviço excepcional para gerir a sua comunicação no Twitter.

LER REVIEW SOBRE FOLLOWER MANAGER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO FOLLOWER MANAGER
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PLUGINS RECOMENDADOS PARA WORDPRESS + REDES SOCIAIS
WP TWEET MACHINE

O WP Tweet Machine é um plugin INCRÍVEL desenvolvido para BOMBAR no Twitter. Com uma
configuração muito fácil, qualquer pessoa pode começar em 5 minutos a gerar tráfego e seguidores nesta
rede social. Como? Basicamente, configurando este plugin dentro do seu blog WordPress consegue
publicar com a intensidade que desejar em nome da sua conta do Twitter (ou mais do que uma conta) o
seguinte: Vídeos de qualquer conta do YouTube + Fotos de qualquer conta do Instagram + Feeds de
qualquer blog + Retweets e Follows de qualquer conta do Twitter, hashtag ou keyword + Publicação de
mensagens previamente inseridas de forma automática e constante. É super poderoso!

LER REVIEW SOBRE WP TWEET MACHINE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WP TWEET MACHINE
VER VÍDEO SOBRE WP TWEET MACHINE
WP FAN MACHINE

O plugin WP Fan Machine é tudo aquilo que um empreendedor digital que usa Páginas de Fãs do Facebook
para alavancar negócios online sempre sonhou. O objetivo é simples: angariar novos fãs TODOS OS DIAS
para a sua fanpage de forma automática (não tem nada a ver com anúncios do Facebook Ads). O melhor é
que com este plugin sensacional constrói facilmente uma audiência segmentada e qualificada na maior
rede social do Mundo. Como funciona? Com o WP Fan Machine identifica facilmente fanpages populares
no seu nicho de mercado, baseando a pesquisa em palavras-chave. Depois, selecciona as páginas de fãs
onde quer comentar em nome da sua fanpage. Por fim, introduz todas as mensagens que deseja (de
preferência muitas e genéricas). Depois, o WP Fan Machine faz 5 comentários ou likes de 30 em 30
minutos nas páginas que seleccionou no primeiro passo. É ou não é SENSACIONAL?

LER REVIEW SOBRE WP FAN MACHINE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WP FAN MACHINE
VER VÍDEO SOBRE WP FAN MACHINE
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FACEBOOK PAGE PROMOTER

Ganhar curtidas no Facebook e seguidores: é este o propósito do Facebook Page Promoter. Este plugin,
que está disponível numa versão free e numa versão paga com múltiplas e imperdíveis funcionalidades,
vai ajudá-lo a criar uma janela lightbox que abre por cima dos seus artigos e páginas do blog (pode
configurar as suas opções), convidando as suas visitas a fazerem Like na Página de Fãs do Facebook. Graças
a várias funcionalidades disponibilizadas na modalidade Premium, pode configurar facilmente o plugin,
otimizando a experiência de cada utilizador sem ser demasiado intrusivo. Ao comprar este plugin na
versão premium garante ainda o acesso ilimitado para qualquer blog, ou seja, pode instalar o Facebook
Page Promoter em todos os blogs que gerir, até mesmo em clientes se for o caso.

LER REVIEW SOBRE FACEBOOK PAGE PROMOTER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO FACEBOOK PAGE PROMOTER

WP TUBE MONETIZER

O WP Tube Monetizer é um plugin para WordPress que permite canalizar todo o potencial dos vídeos do
YouTube que partilha no seu blog. Se costuma inserir vídeos nos seus posts, já reparou certamente que os
seus anúncios do Google não funcionam quando os vídeos estão embebidos em blogs Wordpress. Uma vez
que este espaço publicitário está livre, porque não utilizá-lo para ganhar dinheiro? Com o WP Tube
Monetizer, pode então inserir um anúncio apelativo no vídeo, inserir um link de afiliado que venda o
produto ou remeta o utilizador para uma página de captura e assim conseguir monetizar o seu trabalho. O
plugin é super simples e barato! Depois, basta colocar um vídeo através do botão WP Tube Monetizer,
adicionar o seu anúncio, fazer um link para onde quiser e publicar.

LER REVIEW SOBRE WP TUBE MONETIZER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WP TUBE MONETIZER
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AZON AUTORITHY

Sean Donahoe não é um nome estranho a quem trabalha no mundo do marketing digital. Depois de
explorar várias áreas, o especialista resolveu lançar-se no mundo do comércio eletrónico, criando um
super plugin para afiliados da Amazon chamado Azon Authority. Usando os conceitos por detrás do
marketing de afiliados, esta extensão para WordPress cria uma loja online que vende através da Amazon.
O funcionamento é simples: sempre que alguém acede ao seu website, o IP é rastreado e o link de venda
de afiliados transforma-se de acordo com a localização. Quando o usuário clica em comprar é
redirecionado para o site da Amazon do respectivo país, permitindo receber a sua comissão em caso de
compra online. Como dono da sua loja de comércio eletrónico, apenas tem de fazer a gestão do catálogo e
tratar da respectiva promoção nas redes sociais.

LER REVIEW SOBRE AZON AUTHORITY
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO AZON AUTHORITY

HOTMEMBERS

O HotMembers é um plugin inovador que permite criar uma ponte direta entre o Hotmart e o seu blog
WordPress. Atualmente, a ferramenta é usada por grandes nomes do marketing digital brasileiro (como
Jonathan Taioba, Arlindo Armando e Samuel Pereira) e tem sido muito elogiada. Resta dizer então que o
HotMembers permite a criação de uma área de membros integrada no seu website. A partir daí poderá
gerir os pagamentos recorrentes do Hotmart, ver as pessoas que já compraram os seus produtos ou
entregar conteúdos de forma progressiva, consoante o serviço comprado pelo utilizador. A grande
vantagem é que tudo isto pode ser feito no WordPress, sem que sejam necessários conhecimentos de
programação.

LER REVIEW SOBRE HOTMEMBERS
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO HOTMEMBERS
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THE WORDBAY

O eBay é atualmente uma das maiores plataformas de e-commerce e leilões na Internet. Entretanto, o
WordPress torna-se, de dia para dia, no sistema de gestão de conteúdos mais utilizado pelos bloggers. O
potencial destas duas ferramentas é gigantesco e implode se acrescentarmos à mistura o The Wordbay.
Este plugin constrói uma ponte entre estes dois websites e proporciona a qualquer utilizador WordPress o
meio ideal para lucrar com afiliados do eBay. A funcionalidade base do plugin é imbuir listas automáticas
de produtos do eBay em qualquer página ou post de um blog WordPress. Desta forma, põe em prática os
princípios básicos do Marketing de Afiliados. O processo é de tal forma simples e prático que até iniciantes
conseguirão colocar em prática o plugin The WordBay.

LER REVIEW SOBRE WORDBAY
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WORDBAY

MOBILOUD

O Mobiloud é um plugin WordPress que pode ser descarregado de forma GRATUITA e instalado no seu
blog em meia dúzia de passos simples. A partir desse momento, pode então transformar o seu site num
aplicativo para smartphone. O processo é intuitivo e muito simples: basta definir as cores do layout, definir
o logotipo da aplicação e criar o menu de navegação através de um sistema de arrastar e largar. Depois,
basta pedir ao Mobiloud para enviar o aplicativo para a App Store e/ou Play Store para que os seus
seguidores façam download. O Mobiloud é uma solução sensacional, rápida, simples e super fácil para
adaptar os seus conteúdos à era do mobile e aproximar-se dos padrões de exigência da sua audiência e do
Google em simultâneo.

ENTRAR NO SITE OFICIAL DO MOBILOUD
TESTE GRATUITAMENTE ESTA FERRAMENTA SENSACIONAL
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PLATAFORMAS RECOMENDADAS DE TEMPLATES
THEMEFOREST

Lançado em 2008, o ThemeForest disponibiliza uma quantidade enorme de templates WordPress que
permitem a qualquer leigo conseguir resultados profissionais. O processo é simples: basta aceder à página,
escolher o tema que melhor se adequa às suas necessidades, personalizá-lo e lançar-se no vasto mundo da
Internet. Se precisar de provas quanto à qualidade do serviço, basta aceder ao ThemeForest para
descobrir a imensidão da oferta disponível. Para o ajudar a encontrar o tema de que precisa, a plataforma
organizou tudo em várias categorias. Na altura de comprar, leia primeiro a opinião deixada pelos outros
utilizadores, veja os detalhes de cada tema ou verifique o número de pessoas que já o adquiriram.

LER REVIEW SOBRE THEMEFOREST
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO THEMEFOREST

ELEGANT THEMES

O Elegant Themes é uma plataforma da Internet que se dedica à partilha de templates WordPress
Premium. Estes templates estão preparados para os mais diversos fins e podem ser aplicados tanto a blogs
pessoais como a sites empresariais e lojas online. E tudo por um só preço. O potencial é enorme: por
apenas 69 dólares tem acesso imediato a 87 templates para utilizar sem quaisquer restrições. Além dos 87
templates, a plataforma possui um segundo pacote onde, juntamente com os temas, oferece 6 poderosos
plugins WordPress. Tudo isso pelo preço de 89 dólares. Ambos os planos têm taxas de renovação anual,
para que possa continuar a utilizar os templates e os plugins sem limites. Uma oportunidade imperdível.

LER REVIEW SOBRE ELEGANT THEMES
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO ELEGANT THEMES
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WP PROFIT BUILDER

Se gosta do template do blog Estratégia Digital que está a ver, então tem mesmo de conhecer o WP Profit
Builder, porque este site utiliza este famoso template para blogs em Wordpress. Quando trabalhamos em
marketing digital são-nos exigidas algumas competências de design e de programação. Usar o Photoshop e
dar um jeito no HTML pode até nem ser um bicho-de-sete-cabeças, mas isso não faz de nós designers nem
programadores. Como tal, sempre que falamos em criar blogs ou landing pages vem-nos à cabeça uma
série de problemas relativos a competências que, no fundo, não dominamos. Para dar solução a esta
questão, encontramos o WP Profit Builder, que é em simultâneo um tema + plugin de Sean Donahoe que
transforma o WordPress numa ferramenta de criação de blogs e de páginas de captura. Depois de instalar,
só precisa de escolher um template profissional, personalizá-lo com os seus conteúdos e... já está!

LER REVIEW SOBRE WP PROFIT BUILDER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WP PROFIT BUILDER
VÍDEO SOBRE COMO FUNCIONA WP PROFIT BUILDER
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PLATAFORMAS RECOMENDADAS DE E-MAIL MARKETING
AWEBER

O AWeber é uma ferramenta de e-mail marketing que praticamente dispensa apresentações. Presente
sempre que se fala de serviços de envio de e-mails, esta é uma excelente alternativa para todos os que
querem iniciar ou reformular as suas campanhas via correio eletrónico. A grande vantagem está no
conjunto de funcionalidades disponível: ao aceder ao AWeber poderá criar listas de e-mail segmentadas a
cada público, obter relatórios regulares do desempenho das campanhas ou perceber exatamente quanto
ganhou com cada mensagem. Para evitar spam, a plataforma atribui uma classificação de acordo com o
conteúdo inserido nos e-mails, garantindo que passa sempre uma imagem positiva ao cliente.

LER REVIEW SOBRE AWEBER
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO AWEBER

E-GOI

O E-goi é uma das melhores ferramentas de e-mail marketing para todos os que não se sentem à vontade
com a língua inglesa. Totalmente em português, a ferramenta nasceu em terras lusitanas e tem sido muito
bem-sucedida no universo lusófono. O idioma não é a única razão para o sucesso: o serviço de qualidade
prestado faz com que a plataforma não se deixe ficar atrás das concorrentes internacionais. Uma das
principais vantagens está no apoio técnico. Juntamente com a ajuda deixada no que toca à interface, o Egoi tem uma equipa especializada em marketing digital, sempre pronta a deixar as melhores dicas para a
sua estratégia. O objetivo é ajudar, simplificando o processo de comunicação com o cliente.

LER REVIEW SOBRE E-GOI
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO E-GOI
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PLATAFORMAS COM FICHEIROS DE IMAGENS E VÍDEOS
VIDEOHIVE

Os elementos multimédia são um ingrediente fundamental para conquistar sucesso na Internet. Fazer um
vídeo pode dar trabalho e até sair caro, mas há uma ferramenta que promete tornar tudo mais simples.
Falamos do VideoHive, a “colmeia dos vídeos” do Envato Market, que lhe dá a possibilidade de encontrar
templates reutilizáveis para usar quando e como quiser. Com animações simples e prontas a ser usadas,
esta é uma solução tanto para empresas que queiram um trabalho rápido, como para especialistas do
audiovisual que procurem uma alternativa prática e profissional. A partir daí só tem de dar asas à
imaginação e usar a sua criatividade para conseguir obter os resultados desejados.

LER REVIEW SOBRE VIDEOHIVE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO VIDEOHIVE

SHUTTERSTOCK

Basta entrarmos na Shutterstock para sermos surpreendidos com os números incrivelmente altos
associados à colecção de fotografias, ilustrações e artes vetoriais premium que podem ser encontradas na
plataforma. Até à data, os números mostram que a plataforma alcançou o patamar dos 70 milhões de
conteúdos. Mais do que fotografias e imagens vetoriais, a Shutterstock decidiu ir um bocadinho mais longe
nos últimos anos e incluir na sua biblioteca conteúdos como vídeos e músicas. O sucesso desta estratégia
foi notável, munindo empreendedores digitais por todo o mundo com todo o conteúdo digital de que
necessitam para alcançar o sucesso tão almejado.

LER REVIEW SOBRE SHUTTERSTOCK
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO SHUTTERSTOCK
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DEPOSIT PHOTOS

A Deposit Photos é uma plataforma especializada na venda de fotografias online sob uma licença royaltyfree. Os utilizadores têm acesso a um motor de busca incrivelmente poderoso e intuitivo que apresenta
resultados que se ajustem à sua pesquisa em poucos segundos. O descarregamento das fotografias está
dependente do plano que cada utilizador escolher. Os planos de subscrição da Deposit Photos permitem
descarregar até 200 imagens. Existe ainda a modalidade de pagar com créditos: o utilizador compra um
determinado número de créditos e vai gastando conforme compra imagens. A plataforma é um dos meios
mais eficazes para comprar imagens exclusivas.

LER REVIEW SOBRE DEPOSIT PHOTOS
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO DEPOSIT PHOTOS

PHOTODUNE

Está à procura de uma imagem para usar no seu blog ou precisa de uma fotografia para as redes sociais da
sua empresa? Então, sugerimos que passe pelo PhotoDune, uma secção do Envato Market, onde encontra
conteúdos visuais exclusivos e com direitos de reutilização. Ao adquirir as imagens passa a dispor de
liberdade para as usar onde e quando quiser, sempre de acordo com as suas necessidades. Porque motivo
escolher estas imagens e não aquelas que se encontram no Google? Porque ao usar o PhotoDune está a
prevenir-se contra problemas relativos aos direitos de autor, ao mesmo tempo que garante um aspeto
profissional para a sua empresa, através de imagens de elevada qualidade.

LER REVIEW SOBRE PHOTODUNE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO PHOTODUNE
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FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA SEO
MARKET SAMURAI

O Market Samurai é uma poderosa ferramenta de marketing digital que condensa uma série de
funcionalidades numa só interface. Pronto para fazer face à concorrência e desferir golpes mortais, este
samurai da Internet analisa palavras-chave, apresenta-lhe listas de concorrência detalhadas e até sugere
conteúdos. Trata-se da ferramenta ideal para fazer o raio-x de outras empresas, analisar o campo de
batalha e tomar decisões informadas para ultrapassar os seus inimigos. Para que possa experimentar as
múltiplas possibilidades, recomendamos que faça download da versão gratuita, disponível durante 12 dias.
Aproveite e prepare-se para a batalha, à medida que pensa ou repensa toda a sua estratégia digital.

LER REVIEW SOBRE MARKET SAMURAI
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO MARKET SAMURAI
VER VÍDEO SOBRE O MARKET SAMURAI

YOAST SEO PLUGIN

O plugin WordPress SEO by Yoast é uma ferramenta criada para ajudar e analisar todo o conteúdo do seu
website WordPress. Após uma análise das palavras usadas e da forma como as colocou no texto, o plugin
indica se está tudo feito da melhor forma ou se há algo que possa melhorar. Este software mostra a
quantidade de vezes que uma palavra aparece no texto, onde aparece, se as usa de forma correta, entre
uma série de outras funcionalidades.

ENTRAR NO SITE OFICIAL DO YOAST SEO PLUGIN
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FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA GESTÃO DE MARKETING DIGITAL
LEAD LOVERS

Um dos problemas mais comuns entre quem trabalha no marketing digital é deparar-se com ferramentas
complicadas que tornam difícil pôr em prática o pensamento estratégico associado a cada projeto. Para
dar resposta a esta dificuldade, surgiu o Lead Lovers, uma ferramenta que lhe permite criar as suas
páginas de captura sem que se tenha de preocupar com a parte técnica da coisa. Altamente funcional,
intuitivo e eficaz, o Lead Lovers promete números de conversão altos com templates apelativos para usar
como quiser. A interface intuitiva facilita a utilização por parte de todos, mas as opções avançadas não
deixam que o serviço fique atrás dos seus concorrentes. Infoprodutores, bloggers, afiliados e profissionais
liberais, esta é uma ferramenta para vocês.

LER REVIEW SOBRE LEAD LOVERS
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO LEAD LOVERS

WEBFIRE

O Webfire é um software extraordinário de Marketing Digital e Search Engine Optimization. Composto por
um arsenal de 27 ferramentas, tem capacidade de garantir os resultados esperados por qualquer
empreendedor digital. Cada uma das ferramentas do Webfire executa uma tarefa diferente: algumas
servem para analisar resultados, outras para avaliar o mercado e a concorrência e existem até ferramentas
que produzem, numa questão de minutos, conteúdos originais. E a verdade é que não precisa de ter
grandes conhecimentos da área para utilizar o Webfire. A plataforma é elegante, simples e intuitiva e pode
ser usada tanto por novatos como por profissionais.

LER REVIEW SOBRE WEBFIRE
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO WEBFIRE
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GPAGES

A G Pages é uma plataforma de Marketing Digital com inúmeras soluções para captação de leads, criação
de funil de vendas, criação de blogs, gestão de relacionamento e muito mais. Tudo isto sem se preocupar
mais com processos técnicos e sem precisar de ter nenhuma experiência com programação, html, design,
sites, blogs, squeeze pages, fan gate e hospedagem. É uma extraordinária ferramenta para a comunicação
digital. A G Pages é a mais nova Plataforma “Chave Mestra” para os produtores, infoprodutores, afiliados,
agências que queiram trabalhar com lançamentos digitais, prospecção de leads, relacionamento, usando
recursos novos, inteligentes e facilitados por esta nova plataforma Brasileira.

LER REVIEW SOBRE GPAGES
ENTRAR NO SITE OFICIAL DO GPAGES
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QUEM SOMOS
“Sucesso é fazer aqueles que acreditam em você olhar com brilho.”
Dharmesh Shah (HubSpot)
Devido ao enorme sucesso do Blog Estratégia Digital nos últimos anos resolvemos torná-lo independente
do website da empresa Beat Digital, de modo a ser um espaço aberto de participação para todos os
interessados em marketing digital. Por isso mesmo este blog foi totalmente renovado e foram criadas as
respectivas redes sociais autónomas. O Blog Estratégia Digital é um ponto de encontro para iniciantes,
profissionais e pessoas interessadas em marketing digital. Os objectivos são simples: ajudar qualquer
pessoa a descobrir a melhor Estratégia Digital para o seu negócio ou hobbie e apresentar as ferramentas,
serviços e soluções para criar e executar acções de marketing digital com eficácia. Neste blog temos mais
de 700 artigos publicados, que são lidos diariamente por milhares de pessoas em todo o Mundo. Veja
também estas páginas fixas com listas e infos atualizadas com frequência:

CURSOS DE MARKETING DIGITAL
FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL
PROGRAMAS DE AFILIADOS
KIT ONLINE MARKETING
ANUNCIAR
O público-alvo são os profissionais de marketing digital, especialistas de redes sociais, bloggers, designers,
programadores, jornalistas, free lancers, profissionais da comunicação e qualquer pessoa que estude
marketing digital, esteja num patamar básico, intermédio ou avançado. A Internet transformou e
continuará a transformar o Mundo, por isso, queremos não só partilhar, mas sobretudo continuar a
aprender em conjunto com todos os nossos leitores como colaborar para esta mudança, estimulando o
estudo e aprendizagem das técnicas e recursos da Internet.
BLOG ESTRATÉGIA DIGITAL - http://www.estrategiadigital.pt/
RSS FEED - http://feeds.feedburner.com/BlogEstrategiaDigital
FACEBOOK - https://www.facebook.com/blogestrategiadigital/
GOOGLE+ - https://plus.google.com/+EstrategiadigitalPtbeat/posts
INSTAGRAM - https://instagram.com/estrategia.digital/
PINTEREST - https://www.pinterest.com/blogestrategia/
TWITTER - https://twitter.com/blogestrategia
YOUTUBE - https://www.youtube.com/+EstrategiadigitalPtbeat
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