
1 
 

 

 



2 
 

 

Autor: Gustavo Freitas 

 

Arte da Capa: Jan Carle
1
 

Revisão ortográfica: Rogério Souza
2
 

 

 

Freitas, Gustavo. Como transformar seu Blogspot em um Blog 

Profissional (sem sair da plataforma Blogger). 2ª edição. Linhares, ES: E-

book independente, 22 de dezembro de 2011. 

Disponível em: http://wp.me/pgHOJ-1WR  

© 2011 Todos os direitos reservados ao autor da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 Estudante autodidata de Webdesign, instrutor de trânsito e empreendedor online. 
Compartilha conhecimento e informações sobre a internet no Blog do Jan Carle. 

2
 Rogério Souza, o @profBauru, é formado em Letras e professor de Língua Portuguesa e 

Redação. Leciona, atualmente, na Rede Pública e Particular no Vale do Paraíba. Apaixonado 
por Linguística e Semiótica, trata do assunto em seus blogs Quero Aprender Português e 
Análise de Textos.  

http://wp.me/pgHOJ-1WR
http://www.netjan.com/blog/
http://www.twitter.com/profBauru
http://www.queroaprenderportugues.com.br/
http://www.analisedetextos.com.br/


3 
 

Apresentação do autor 

Sou @GustavoFreitas3, problogger, administrador dos blogs 

GF Soluções, Quero Criar um Blog, Mundo do Futebol, 

Celular Android e um dos fundadores da Revista 

Blogosfera4 (uma revista em pdf, gratuita, com vários autores) 

e vários outros projetos pela web. Sou Bacharel em Sistemas de Informação, 

pós-graduado em Planejamento Educacional e Docência do Ensino Superior, 

consultor para criação, desenvolvimento e monetização em sites e blogs e 

Professor universitário. 

Você encontra mais sobre o autor no Gustavo Freitas.Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra Como transformar seu Blogspot em um Blog Profissional (sem 

sair da plataforma Blogger) de Gustavo Freitas foi licenciada com uma 

Licença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Obras 

Derivadas Proibidas 3.0 Não Adaptada. Com base na obra disponível 

em www.gfsolucoes.net. Podem estar disponíveis permissões adicionais ao 

âmbito desta licença em http://www.gustavofreitas.net/. 

                                                                 
3
 http://twitter.com/gustavofreitas  

4
 http://revistablogosfera.com.br/categoria/download-revista/download/ 

http://www.gfsolucoes.net/
http://www.querocriarumblog.com.br/
http://www.mundodofutebol.net/
http://www.celular-android.com/
http://revistablogosfera.com.br/
http://revistablogosfera.com.br/
http://gustavofreitas.net/
http://www.gfsolucoes.net/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.gfsolucoes.net/gustavo
http://www.gustavofreitas.net/
http://twitter.com/gustavofreitas
http://revistablogosfera.com.br/categoria/download-revista/download/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


4 
 

Gustavo Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

Como transformar seu Blogspot 
em um Blog Profissional 

(sem sair da plataforma Blogger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 



5 
 

Dedico esse e-book a minha esposa @PenhaPauli5 e minhas filhas Débora e 

Ana Clara. Todo meu empenho e trabalho são para que sintam orgulho de 

mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não 

possa ensinar. (Píndaro, poeta romano). 

                                                                 
5
 http://twitter.com/penhapauli  

http://twitter.com/penhapauli


6 
 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO  .........................................................................................................  9 

POSSO TER UM BLOG PROFISSIONAL NA PLATAFORMA BLOGSPOT? ....................... 10 

VOCÊ TERÁ QUE SE TORNAR UM BLOGUEIRO PROFISSIONAL  ................................. 11 

7 PASSOS PARA TRANSFORMAR SEU BLOGSPOT EM BLOG PROFISSIONAL .............. 12 

TRANSFORMANDO SEU BLOGSPOT EM BLOG PROFISSIONAL .................................. 13 

ARTIGO: PLANEJE SEU PRÓXIMO BLOG DE SUCESSO  ........................................................................... 13 

DEFINA UM NICHO PARA ATUAÇÃO ....................................................................... 19 

COMO ESCOLHER UM NICHO PARA ATUAÇÃO ................................................................................. 19 

QUAL O ASSUNTO SOBRE O QUAL ENTENDO O SUFICIENTE PARA ESCREVER BEM? ......................... 19 

QUAL O PÚBLICO-ALVO DESSE ASSUNTO? ....................................................................................... 20 

Artigo: O que é um blog de nicho? ............................................................................................. 20 

QUAIS OS PRINCIPAIS NICHOS DESSE ASSUNTO? ............................................................................. 26 

EXISTE PÚBLICO-ALVO PARA ESSE NICHO? ....................................................................................... 27 

EXISTEM BLOGS TRATANDO DESSE ASSUNTO? ................................................................................ 27 

QUAIS OS PRIMEIROS ARTIGOS QUE VOU ESCREVER? ..................................................................... 29 

REGISTRE UM DOMÍNIO ......................................................................................... 30 

COMO ESCOLHER UM DOMÍNIO PARA SEU BLOG PROFISSIONAL? ................................................... 31 

E SE NÃO FOR POSSÍVEL REGISTRAR UM DOMÍNIO COM A PRINCIPAL PALAVRA-CHAVE?................. 33 

CRIE UMA IDENTIDADE VISUAL............................................................................... 35 

COMO DEFINIR UM LAYOUT DE QUALIDADE ................................................................................... 35 

Artigo: Conteúdo não é tudo. Preocupe-se com o design  .......................................................... 37 

DEFINA AS PÁGINAS ESSENCIAIS............................................................................. 39 

DEFININDO AS PÁGINAS ESSENCIAIS DE SEU BLOG PROFISSIONAL ................................................... 39 

PRODUZA CONTEÚDO RELEVANTE ......................................................................... 42 

COMO PRODUZIR CONTEÚDO DE QUALIDADE NUM BLOG PROFISSIONAL ....................................... 42 

CUIDADO COM OS ERROS DE PORTUGUÊS ...................................................................................... 42 

QUAL A IMPORTÂNCIA DO TÍTULO DE UM ARTIGO? ........................................................................ 43 

 



7 
 

Artigo: 5 dicas para escrever um título de qualidade para seus artigos  ..................................... 43 

UM ARTIGO NÃO SE RESUME AO TÍTULO ........................................................................................ 45 

Artigo: Como escrever um artigo de qualidade .......................................................................... 45 

ANALISE AS ESTATÍSTICAS ...................................................................................... 49 

ARTIGO: COMO CRIAR UMA CONTA NO GOOGLE ANALYTICS ........................................................... 49 

ARTIGO: COMO COLOCAR O GOOGLE ANALYTICS NO BLOGSPOT ..................................................... 51 

ARTIGO: 10 MOTIVOS QUE PODEM IMPEDIR O SUCESSO DE SEU BLOG ........................................... 52 

COMECE A GANHAR DINHEIRO COM SEU BLOG PROFISSIONAL ............................... 55 

É O MOMENTO DE COMEÇAR A MONETIZAR O BLOG? .................................................................... 55 

Artigo: 10 dicas para ganhar dinheiro com um blog ......................................................................... 57 

Artigo: Saiba por que não está ganhando dinheiro com seu blog .................................................... 63 

PLANEJE OS PRÓXIMOS PASSOS ............................................................................. 66 

COLABORE PARA MELHORAR ESSE E-BOOK ..................................................................................... 66 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Prefácio da 2ª edição 

 

Quando lancei esse e-book (junho/2011), não esperava que, em menos de 

seis meses, alcançaria a marca de 3 mil downloads. Isso me surpreendeu e 

me mostrou que era necessário voltar ao e-book, em respeito a todos os 

blogueiros (e aspirantes) que baixaram meu e-book e o leram e acrescentar 

novas informações. Foi o que fiz nessa 2ª edição. 

 

Outro fato que comprovei é que o e-book não foi utilizado somente por 

blogueiros iniciantes ou que trabalham com a plataforma Blogger/Blogspot, 

mas por vários blogueiros experientes e por blogueiros que possuem blogs na 

plataforma Wordpress e Tumblr também. Isso é ótimo, pois o objetivo do e-

book é profissionalizar o blog e o blogueiro, então a plataforma pouco importa, 

na verdade. 

 

A 1ª edição tinha 55 páginas. Nessa edição acrescentei mais 12 páginas de 

informações relevantes para os blogueiros que querem profissionalizar seus 

blogs. Espero que goste do resultado dessa 2ª edição. 
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INTRODUÇÃO 

 

A plataforma de blogs Blogspot 6  é a mais utilizada no mundo por vários 

motivos, dentre os quais destaco o fato de ser gratuita, a facilidade de criação 

de um blog e a grande comunidade de blogueiros (os chamados 

metabloggers) que ensinam como construir um blog e mantê-lo nessa 

plataforma. 

 

Ter um blog não é pra todos, isso é um fato comprovado com as estatísticas 

as quais mostram que a grande maioria dos novos blogs não passam dos seus 

primeiros três meses de vida. O que leva, no entanto, um blogueiro a criar um 

blog e desistir dele em tão pouco tempo? Os motivos são os mais variados, 

mas em sua grande maioria os motivos são a falta de experiência do blogueiro 

e o baixo número de visitas. Esses dois fatores acabam por “matar” a grande 

maioria dos novos blogs. 

 

Mas para os que conseguem passar dos primeiros três meses de vida novas 

possibilidades surgem, como reconhecimento pelos textos escritos e 

monetização do blog. Esse e-book tem o objetivo de lhe ajudar a transformar 

seu blog na plataforma Blogspot em um Blog Profissional, sem sair da 

plataforma gratuita. 

 

No e-book vou explicar os 7 passos que apliquei no Quero Criar um Blog7 para 

transformá-lo num Blog Profissional. Hoje ele está na plataforma 

wordpress.org, mas os passos foram aplicados e o QCB ficou mais de 2 anos 

na plataforma Blogspot, provando que é possível ter um Blog Profissional 

nessa plataforma e ainda ter retorno financeiro com ele. 

 

 

 

                                                                 
6
 http://blogger.com  

7
 http://querocriarumblog.com.br  

http://blogger.com/
http://querocriarumblog.com.br/
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POSSO TER UM BLOG PROFISSIONAL NA PLATAFORMA BLOGSPOT? 

 

Antes de responder essa pergunta é necessário definir o que é um Blog 

Profissional.  

 

“Um Blog Profissional é aquele que é encarado pelo 

seu administrador como mais que um hobby. Ele dedica 

um tempo considerável para administrá-lo, seja 

escrevendo artigos, pesquisando assuntos interessantes 

para seu nicho ou fazendo customização em seu 

template”. 

 

Esse tempo que é gasto precisa ser remunerado8 para que o administrador 

possa dedicar ainda mais de seu tempo nas tarefas de administração e 

produção de conteúdo. Esse é um Blog Profissional, independente se dá 

retorno financeiro ou não. 

 

O Quero Criar um Blog9 está nesse patamar, pois sempre o considerei uma 

profissão, blogar aqui nunca foi um hobby. Faço o que gosto, mas não o faço 

apenas para mudar a rotina. Escrevo artigos de assuntos que me interessam, 

dos quais gosto, mas o faço com seriedade e dedicação de várias horas por 

dia. Por isso é necessário que ele dê retorno financeiro e para  ganhar dinheiro 

com um blog é necessário que ele seja profissionalizado. 

 

Se você quer ter um Blog Profissional e não sabe por onde começar, esse e-

book lhe ajudará a traçar os primeiros passos, utilizando a experiência que 

adquiri com o desenvolvimento do Quero Criar um Blog, que, em abril de 2011, 

foi migrado do Blogspot para o wordpress.org, mas se tornou um Blog 

                                                                 
8
 Dinheiro não é a única maneira de remuneração existente. Você pode ser remunerado com a 

promoção de seu conhecimento numa área técnica, destaque profissional, networking e muito 
mais. 
9
 http://querocriarumblog.com.br  

http://querocriarumblog.com.br/
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Profissional muito antes, ainda na plataforma Blogspot, o que prova que é 

possível ter um Blog Profissional nessa plataforma. 

 

Apesar de utilizar o Blogger/Blogspot a ideia de profissionalizar um 

blog abordada no e-book pode ser utilizada em qualquer plataforma. 

 

Você terá que se tornar um blogueiro profissional 

 

É bom que fique bem claro que não adianta profissionalizar um blog e ter 

autores amadores, então a profissionalização tem que começar pelo autor, ou 

seja, você. Um blogueiro profissional também pode ser chamado de 

problogger e não é obrigatório que ele seja remunerado, mas é o ideal, pois 

todo profissional que se dedica a uma tarefa deve receber algo por isso. 

 

No decorrer do e-book você aprenderá a transformar seu blog na plataforma 

Blogspot num Blog Profissional e verá que muitas das atitudes que você toma 

como blogueiro nas redes sociais e no seu blog terão que mudar também. 

 

Não é simplesmente uma mudança de template que irá transformar seu blog 

em profissional. É necessária, também, uma mudança de atitude de sua parte 

como blogueiro que antes era amador e agora se torna profissional. Pense 

nisso! 
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7 PASSOS PARA TRANSFORMAR SEU BLOGSPOT EM BLOG PROFISSIONAL 

 

1. Defina um nicho 

2. Registre um domínio 

3. Crie uma identidade visual 

4. Defina as páginas essenciais 

5. Produza conteúdo relevante e de qualidade 

6. Analise as estatísticas 

7. Comece a ganhar dinheiro com seu Blog Profissional 

 

Calma, vou falar com detalhes sobre esses sete passos iniciais. Esse será o 

conteúdo do e-book, então vamos trabalhar neles com calma, mas com 

objetividade, sem ficar rodeando e mostrando todos os passos na prática. 

Vamos caminhar juntos! 
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TRANSFORMANDO SEU BLOGSPOT EM BLOG PROFISSIONAL 

 

Aqui começa o trabalho de transformar seu Blogspot em Blog Profissional, 

então preste muita atenção e procure seguir os passos citados com calma, 

análise e planejamento. 

 

Leia todo o e-book sem se preocupar em colocar nada em prática 

neste primeiro momento, depois leia novamente seguindo os 

passos em seu blog, colocando realmente a mão na massa. Vamos 

caminhar então. 

 

Antes de entrarmos nos 7 passos para transformar seu Blogspot em um 

blog profissional, gostaria de lhe chamar a atenção para o planejamento do 

seu blog. Leia o artigo abaixo, que escrevi em 10 de fevereiro de 2009 (por 

coincidência é a data de meu aniversário), sobre planejamento. 

Planeje seu próximo blog de sucesso 

 

Apesar do título o artigo se aplica, também, para você que está pensando 

em criar seu primeiro blog de sucesso. O maior erro que se pode cometer 

ao iniciar um blog, seja pensando em sucesso ou não, é deixar de fazer um 

planejamento. Planejar é o primeiro passo para o sucesso, seja de uma 

empresa com mil funcionários ou um blog. 

 

Se já possui um ou mais blogs certamente já passou pela péssima 

experiência de ser pego de surpresa por não ter feito um planejamento 

antes da criação do mesmo. Esse artigo irá abordar fases de um 

planejamento para criação de um blog de sucesso, que irá diminuir a 

chance de levar sustos com seu projeto. 
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O que é planejamento? 

 

O planejamento é uma etapa administrativa que auxilia o administrador a 

perceber a realidade, avaliar ações e definir pontos de referência para 

futuras avaliações. O planejamento faz parte da nossa vida e em quase 

todas as decisões que tomamos é feito um planejamento, algumas vezes 

nem percebemos isso. 

Vamos planejar seu próximo blog 

 

O planejamento levará em conta um blog básico, mas tenha em mente que 

cada projeto possui particularidades que envolvem o público alvo e a sua 

disponibilidade, tanto de tempo como de recursos financeiros. 

Qual o objetivo do blog? 

 

Por que criar um blog? Faça essa pergunta logo na primeira etapa do 

planejamento, pois da resposta dependerá todo o restante. Se a resposta 

for por hobby, passatempo, diversão, o planejamento deverá levar em 

conta que o objetivo não é ter uma recompensa financeira, mas sim um 

prazer pessoal, um bem estar próprio. Esse será o retorno, a meta a ser 

alcançada. Nesse artigo o planejamento abordado será para os que 

responderem que o objetivo do blog é ganhar dinheiro. Mas os passos 

poderão ser adaptados facilmente para um blog “sem fins lucrativos”. 

Qual será o público alvo? 

 

Essa deve ser a segunda pergunta a ser respondida. Se você entende 

muito de tênis e não entende nada de tecnologia você não poderá criar um 

blog que fale de tecnologia, pois é impossível conseguir enganar os leitores 

que visitarão seu blog. Seja sincero com você mesmo. Falar do que 

entende e gosta é muito mais fácil e prazeroso. 
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Após definir seu público alvo pesquise na internet por outros blogs que 

estão explorando esse nicho. Procure mensurar os seguintes dados. 

Quais os melhores blogs nesse nicho em seu idioma? 

 

Para isso você pode utilizar o Google e pesquisar pelas palavras-chave 

mais utilizadas nesse nicho. Depois você pode fazer uma comparação 

entre eles utilizando o Ranking Alexa10. 

Analise os artigos desses blogs 

 

Compare esses artigos com o seu estilo de escrita, faça um julgamento 

inicial se você tem condições de produzir textos iguais ou melhores que 

eles. Seja crítico consigo mesmo, pois os seus visitantes o serão. 

Quantas visitas mensais eles possuem em média 

 

No próprio site Alexa você consegue essas informações, mas você também 

pode entrar em contato com o administrador do blog através do formulário 

de contato. 

Quais sistemas utilizam para monetizar o blog 

 

Verifique se eles utilizam algum programa de afiliados ou se utilizam venda 

direta de anúncios. Isso pode sugerir muito sobre o futuro nicho que 

pretende atuar. Essa etapa é muito interessante, pois você irá “sentir” que 

tipo de monetização funciona melhor com seu futuro público alvo. 

Existem muitos comentários nesses blogs 

 

Esse tipo de nicho rende muitos comentários? Se sim você terá que 

planejar um tempo extra para responder aos comentários. Se não, pode 

demonstrar que o público desse nicho não interage muito ou os artigos não 

                                                                 
10

 http://querocriarumblog.com.br/o-que-e-e-como-utilizar-o-ranking-alexa/  

http://querocriarumblog.com.br/o-que-e-e-como-utilizar-o-ranking-alexa/
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estão conseguindo “mexer” o suficiente com ele. 

Esses blogs postam quantas vezes por semana 

 

Também será importante para definir sua estratégia de postagem. 

Outras perguntas específicas do nicho escolhido 

 

Defina outras perguntas necessárias a seu planejamento. Na leitura de 

artigos e visitas a blogs desse nicho você irá descobrir novas questões que 

precisam ser abordadas e respondidas antes do começo do seu blog. 

Qual será o domínio do seu blog? 

 

Você não pode abrir mão de ter um domínio próprio se deseja ter um blog 

profissional. Criar uma referência forte e única é essencial, o que você só 

conseguirá com um domínio próprio. Defina três possibilidades e verifique a 

disponibilidade do domínio. Procure ser original nessa etapa. Afinal como já 

disse essa será a sua marca. Não será fácil uma mudança no futuro. 

Quando começar a publicar conteúdo? 

 

Você pode começar a publicar assim que seu blog estiver no ar. Mas antes 

de começar a publicar crie algumas páginas obrigatórias. 

Sobre 

 

Nessa página você pode colocar alguns dados a seu respeito como nome, 

profissão e o que pretende com esse blog. É na verdade uma página de 

apresentação, o que exclui a necessidade de um post inicial dizendo que 

chegou ou que o blog inicia hoje… 
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Política de privacidade 

 

Principalmente se for utilizar o Google Adsense é altamente recomendável 

fazer uma página com sua política de privacidade. 

Contato 

 

Nessa página coloque um formulário para contato. É muito útil para que 

seus leitores possam expressar algo que não seria correto colocar nos 

comentários dos artigos. 

Mapa do blog 

 

Um mapa do blog torna simples a procura do visitante por outros artigos e 

aumenta o número de visualizações de páginas de seu blog. 

Termos de uso 

 

É interessante criar uma página com os termos de uso para que seus 

visitantes saibam o que podem, ou não, fazer com o conteúdo que estão 

lendo. 

Anuncie aqui 

 

Se o objetivo é monetizar o blog, crie uma página com informações de 

valores para publicidade no blog. Nessa página coloque informações como 

número de visitas por mês, pagerank, ranking alexa, assinantes de feeds, 

seguidores no Twitter e fãs na página do Facebook. É claro que o ideal é 

criar essa página quando seu blog já tiver alguns meses de vida e números 

expressivos para chamar a atenção dos anunciantes. 
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No GF Soluções11 você encontra modelos que podem servir de base para 

essas páginas. Meus projetos só começaram a crescer depois de, no 

mínimo, 50 artigos publicados, mas cada nicho tem suas próprias 

características. 

 

Uma dica importante é não investir em publicidade no começo. Espere ter 

uma boa quantidade de artigos primeiro. Quer divulgar sem custos? Utilize 

as redes sociais e os agregadores de conteúdo. Procure também escrever 

Guest Posts12  em blogs com grande visitação para se tornar um autor 

conhecido no nicho que está entrando. 

 

O planejamento inicial está pronto? Não, mas o intuito desse artigo é dar o 

pontapé inicial, agora é com você. Planeje, execute, analise os resultados e 

volte ao planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 http://gfsolucoes.net  
12

 http://gfsolucoes.net/divulgue-seus-texto-com-um-guest-post/  

http://gfsolucoes.net/
http://gfsolucoes.net/divulgue-seus-texto-com-um-guest-post/
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1. DEFINA UM NICHO PARA ATUAÇÃO 

 

O primeiro passo é definir em qual nicho de mercado você vai atuar. Esse 

passo é o primeiro por ser também a fundação que irá sustentar os artigos de 

seu blog e que definirá seus objetivos e estratégias para o crescimento do 

projeto, pois aqui você define o assunto principal do blog. 

 

Claro que um blog pode não ter um nicho e tratar de vários assuntos ao 

mesmo tempo, mas será muito difícil para esse blog conseguir destaque na 

blogosfera e, principalmente, fidelizar os leitores que chegarem até os artigos, 

justamente por não se dedicar, com exclusividade, há um nicho específico. 

Como escolher um assunto para um blog de nicho? 

 

Para escolher o assunto, você precisa primeiro definir o nicho central do blog e 

depois desenvolver o assunto, ou assuntos do nicho. Algumas perguntas 

podem lhe ajudar nesse momento, mas você terá que formular outras 

relacionadas diretamente com o assunto mais amplo que já domina e criar 

seu blog de nicho baseado nas respostas. 

 Qual o assunto de que entendo o suficiente para escrever bem? 

 Qual o público-alvo desse assunto? 

 Quais os principais nichos desse assunto? 

 Existe público-alvo para esse nicho? 

 Existem blogs tratando desse assunto? 

 Quais os primeiros artigos que vou escrever? 

Qual o assunto de que entendo o suficiente para escrever bem? 

 

Para definir em qual nicho seu blog atuará, responda essa pergunta. Não crie 

um blog de nicho sobre um assunto de que você não entende (ou pior, de que 

não goste). Um blog de nicho precisa explorar um assunto em específico. 

Precisa tratar do assunto com propriedade e para isso o autor precisa 
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conhecer muito do assunto. Isso não quer dizer que você não tenha que 

estudar continuamente e desenvolver ainda mais conhecimento. 

 

No exemplo dado a seguir, vamos partir do pressuposto de que o autor do blog 

entende muito de carros. Então o assunto do blog será carros. Nas próximas 

perguntas vamos desenvolver a ideia. 

Qual o público-alvo desse assunto? 

 

Para responder essa pergunta você terá que fazer uma pesquisa e determinar 

se existe público-alvo para esse assunto (no nosso exemplo carros), descobrir 

as palavras-chave mais procuradas e quanto elas são procuradas (o que lhe 

dará uma noção de seu público-alvo). Para isso poderá utilizar ferramentas de 

palavras-chave, como a que o Google Adwords possui. 

 

Leia no artigo abaixo um exemplo prático de como desenvolver um assunto 

específico para um nicho e quantificar seu público-alvo. Esse artigo foi escrito 

em 2010. 

 

O que é um blog de nicho? 

 

Quando falamos em blog de nicho, estamos falando de um blog que trata de 

um assunto muito específico, para um determinado público, que é chamado 

de nicho de mercado. 

 

Segundo a Wikipédia 

“Nichos de mercado são segmentos ou públicos cujas 

necessidades particulares são pouco exploradas ou inexistentes. 

A estratégia de aproveitamento de nichos está justamente na 

identificação das bases de segmentação que, quando 
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explorados, representam o diferencial ou vantagem competitiva à 

empresa.” 

 

Então um blog de nicho é um blog que explora um público com necessidades 

específicas, e que são pouco explorados por outros blogs.  

 

Não quer dizer que o assunto tem que ser uma novidade, mas ele precisa ser 

pouco explorado por outros blogs e ter um público-alvo (nicho de mercado) 

identificado e quantificado. 

 

Vou deixar um exemplo prático. Um blog sobre carros explora uma das 

paixões do ser humano. Mas falar sobre carros é um assunto muito genérico, 

é como falar sobre futebol. Mas se você identifica um carro em especial e 

começa a falar somente sobre ele, ai você tem um blog de nicho.  

 

Exercitando o exemplo prático. Você quer criar um blog de nicho sobre um 

carro em específico. Você então seleciona dois ou três carros sobre os quais 

gostaria de escrever. Vamos ficar somente com os carros nacionais e 

populares: Novo Uno, Gol Geração 5 e o New Fiesta. Agora que definiu os 

carros, precisa saber qual é mais procurado nos buscadores. Como fazer 

isso? 

 

Uma maneira simples é através da ferramenta de palavras chave do Google 

Adwords. Acesse o Google Adwords13 e utilize a ferramenta. Antes de utilizar 

essa ferramenta sugiro que leia o artigo que o Marcos Lemos escreveu no 

[Ferramentas Blog]14 para entender o seu funcionamento. 

 

Utilizei a ferramenta procurando por “novo uno”, “new fiesta” e “gol g5”. 

Confira o resultado da pesquisa na imagem abaixo. 

                                                                 
13

 http://adwords.google.com  
14

 http://www.ferramentasblog.com/2009/07/keyword-tool-ferramenta-para-palavras.html 

http://adwords.google.com/
http://www.ferramentasblog.com/2009/07/keyword-tool-ferramenta-para-palavras.html
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Ao fazer a pesquisa por essas palavras-chave a ferramenta do Google 

Adwords nos dá a sugestão de algumas outras relacionadas. As palavras-

chave mais pesquisadas para esse assunto são fiat, uno e gol. Essas são 

palavras que têm um fluxo de pesquisa muito alto, mas também uma 

concorrência muito alta e são muito específicas. O que queremos é um nicho 

de mercado dentro desse assunto, então vamos ao resultado de nossa 

pesquisa. 

 

Vamos analisar os resultados. A palavra-chave “novo uno” está disparada na 

frente, ela possui 301.000 pesquisas mensais e ainda tem o reforço de outras 

palavras-chave relacionadas que podem render visitas para seu blog de nicho, 

como por exemplo, “novo fiat uno” e “novo fiat uno 2010″. 

 

Não considero aqui a palavra “fiat uno”, pois ela tem um grande fluxo de 

pesquisas (550.000), mas nem todos que procuram por esse termo estão 

necessariamente querendo informações sobre o “novo uno”, então poderão 

sair rapidamente de seu blog e serem apenas números a engrossar suas 

http://www.gfsolucoes.net/gustavo/dicas-blog/dinheiro-blog/o-que-e-e-como-criar-um-blog-de-nicho/attachment/1286890169-clip-9kb/
http://www.gfsolucoes.net/gustavo/dicas-blog/dinheiro-blog/o-que-e-e-como-criar-um-blog-de-nicho/attachment/novouno/
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estatísticas, mas sem nenhum resultado satisfatório. 

 

Pelas pesquisas, o ideal é criar um blog sobre o “novo uno” correto? Sim e 

não. Como o termo é muito pesquisado pode ser que já tenhamos muitos 

blogs nesse nicho específico, por isso ainda recomendo que vá ao Google e 

faça uma pesquisa pelas palavras-chave que selecionou, a começar pela 

palavra principal “novo uno“. 

 

Vamos analisar apenas os 3 primeiros resultados. Vejo esse  nicho de 

mercado  como muito favorável, pois no 1º lugar da pesquisa apareceu o site 

oficial da Fiat para o Novo Uno, e quem procura informações sobre esse 

veículo pode querer ir além da opinião do fabricante. Esse pode ser seu 

diferencial. O 2º e 3º lugar são matérias de sites genéricos sobre o Novo Uno, 

ou seja, não são sites ou blogs que tratam exclusivamente desse assunto, 

desse nicho. 

 

Se analisar mais um pouco, até mesmo passando para outras páginas da 

pesquisa não encontrará nem um site ou blog que fale somente sobre o Novo 

Uno. Isso é uma boa notícia. Temos um nicho de mercado bem procurado e 

que não tem nenhum site ou blog que fala somente sobre ele nos primeiros 

http://www.gfsolucoes.net/gustavo/dicas-blog/dinheiro-blog/o-que-e-e-como-criar-um-blog-de-nicho/attachment/google/
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resultados de busca do Google. 

 

Agora vamos ver o que os blogs têm a dizer, utilizando a ferramenta de busca 

do Google exclusiva para blogs em http://blogsearch.google.com15. 

 

Com o resultado dessa busca podemos ter um diagnóstico melhor do 

panorama. Já em Blogs relacionados descobrimos dois blogs que, pelo menos 

pela url, falam exclusivamente do Novo Uno. 

 http://novouno.Blogspot.com 

 http://novouno2011.Blogspot.com 

Mas ao acessar os blogs constatei que estão desatualizados. Isso demonstra 

que não é suficiente chegar até o nicho, mas é muito importante, como em 

qualquer empreendimento, ter um planejamento, estratégia e determinação 

para alcançar os objetivos. Não sei o motivo que tem feito esses blogs, num 

nicho tão promissor, estarem desatualizados e tão mal classificados no 

Ranking Alexa. 

 

 

                                                                 
15

 http://blogsearch.google.com 

http://novouno.blogspot.com/
http://novouno.blogspot.com/
http://blogsearch.google.com/
http://www.gfsolucoes.net/gustavo/dicas-blog/dinheiro-blog/o-que-e-e-como-criar-um-blog-de-nicho/attachment/bloggoogle/
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Aqui vai uma dica. Se eu fosse investir nesse nicho, a primeira coisa que faria 

agora era tentar entrar em contato com os administradores desses 2 blogs 

para identificar as dificuldades desse público que estou tentando atingir. 

Inclusive meu primeiro olhar para esses blogs seria no sentido de identificar a 

qualidade de seus artigos e o conhecimento que eles possuem sobre o 

assunto. 

 

Uma parceria poderia ser proposta para que os blogs voltassem a funcionar, 

seja no sentido de ajudar a escrever conteúdo ou até mesmo trabalhar no 

desenvolvimento do blog, programação, SEO, divulgação e monetização (no 

meu caso), mas você poderia propor outro tipo de parceria.  

 

Pode chegar um momento em que é melhor unir forças para vencer num 

nicho de mercado. Pense nisso! Tenho feito muito isso no momento, 

investindo em nichos de mercado sobre os quais não tenho conhecimento, em 

parceria com pessoas que têm muito conhecimento nessa área, mas não têm 

conhecimento de SEO, programação, desenvolvimento de blogs, 

monetização. Todos ganham com uma parceria nesse sentido! 

 

 

Vou utilizar o exemplo do artigo citado acima. Procuramos o público-alvo para 

carros, pois sempre ouvimos falar que é uma paixão do brasileiro. Veja o 

resultado da busca abaixo. 

 

http://lh3.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TLTsGQ7ZvsI/AAAAAAAAAcs/c3_1MS5pOrg/s1600-h/carros[4].jpg
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Constatamos que realmente a palavra-chave carros é muito procurada, então 

temos um ótimo público-alvo para esse assunto. Mas ainda não temos um 

assunto específico o bastante para um blog de nicho. Vamos resolver isso na 

próxima pergunta. 

Quais os principais nichos desse assunto? Existe possibilidade de definir um nicho 

de mercado ainda mais específico? 

 

Dentro desse assunto outras palavras-chave que podemos utilizar para 

encontrar os principais nichos desse mercado são a marca das principais 

montadoras do Brasil como Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet. Fazemos uma 

procura e descobrimos que todos são muito pesquisados no Brasil. 

 

Então definimos como principais nichos desse assunto as palavras chave Fiat, 

Volkswagen, Ford e Chevrolet, mas queremos ser ainda mais específicos. 

Como definir agora? 

 

Essa dica pode variar de nicho para nicho. Aqui vamos supor que o autor do 

blog possui um carro da Fiat (na verdade ele sempre teve carros da Fiat), 

então ele entende mais dessa marca de carro. O blog de nicho irá abordar 

carros da marca Fiat. Mas ainda é um nicho pouco específico.  

 

Vamos supor que ele está pensando em comprar um “novo uno” e contar sua 

história nesse blog, desde os passos necessários para adquirir o carro até o 

dia-a-dia dele com o veículo. 

 

Vamos escolher a palavra-chave uno para trabalhar, já que ela tem uma boa 

quantidade de pesquisas e ainda é um termo específico dentro de “Fiat” que 

tem ainda mais pesquisas. Já é um nicho dentro de outro nicho. 
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Ao pesquisar somente pela palavra “uno” vemos que ainda é um assunto muito 

procurado e não é essa generalização que queremos em um blog de nicho. 

Quem procura “uno” pode não estar procurando pelo novo uno e sim pelo 

antigo então ele entrará e sairá do blog sem ler nossos artigos, será uma visita 

puramente estatística. 

 

Vamos então procurar um termo mais específico ainda, “novo uno”. Vamos 

então pesquisar pela palavra-chave “novo uno” somente. Veja o resultado na 

próxima imagem. 

 

 

Chegamos agora a um assunto bem específico, com a palavra-chave “novo 

uno”. Ela tem um ótimo volume de pesquisas mensais e é um assunto bem 

específico. Mas dependendo de meu conhecimento no assunto maior “carros”, 

eu posso ainda trabalhar mais com essa palavra-chave, mas por enquanto, 

para nosso exemplo, está ótimo. 

http://lh5.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TLTsJi5apyI/AAAAAAAAAc0/QQx2qae-wNo/s1600-h/novouno[11].png
http://lh6.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TLTsM2ROMLI/AAAAAAAAAc8/Wi63G12H0Lk/s1600-h/novouno[7].png
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Então, respondendo a pergunta 3, quais os principais nichos desse assunto, 

no caso “novo uno”? Vamos relacionar as palavras-chave que encontramos: 

 uno 

 novo uno 

 fiat uno 

 novo fiat uno 

 novo uno 2010 

 fiat uno 

 fiat novo uno 

Existe público-alvo para esse nicho? 

 

Essa pergunta é respondida através das pesquisas por palavras-chave que 

fizemos. Sim, existe público-alvo para o nicho “novo uno”. Esse nicho possui 

um grande volume de pesquisas, mas isso não quer dizer que todo nicho de 

mercado precisa ter tanta procura. Alguns terão uma procura menor, mas 

poderão ser tão rentáveis quanto esse. Não é somente dessa maneira que é 

medida a rentabilidade de um nicho de mercado. 

Existem blogs tratando desse assunto? 

 

Essa fase é muito importante. Procure no Blog Search do Google16 se existem 

blogs tratando desse assunto. Se existir, procure os artigos mais lidos e 

analise principalmente os comentários. Você acha que consegue fazer 

melhor? Tomara que sim ou talvez não consiga seu espaço nesse nicho de 

mercado. Se não existirem blogs para esse nicho de mercado tanto pode ser 

uma boa notícia quanto uma péssima notícia. Isso pode sinalizar que esse 

nicho é muito difícil de manter. Analise essa questão com calma. 

 

 

 

                                                                 
16

http://blogsearch.google.com   

http://blogsearch.google.com/
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Quais os primeiros artigos que vou escrever? 

 

Defina agora os primeiros artigos que irá escrever no seu blog de nicho sobre 

o “novo uno”. Você pode definir vários artigos baseado no que leu nos blogs do 

nicho. Como assim? Lendo os artigos e, principalmente, os comentários, você 

conhecerá as principais dúvidas dos leitores, do público-alvo desse nicho e 

poderá começar escrevendo justamente artigos para esclarecer essas dúvidas. 

Você já terá artigos que são procurados nos mecanismos de pesquisa e pouco 

explorados. 

 

Outra dica é começar pela palavra-chave maior, no nosso caso, Fiat e depois ir 

para as outras palavras-chave (uno, fiat uno) até chegar à palavra-chave do 

nicho (novo uno). Algumas sugestões de artigos devem ser anotadas e depois 

trabalhadas. Seguem alguns temas dentro do que foi trabalhado: 

 Como surgiu a Fiat (história da empresa) 

 Como surgiu o Fiat Uno (história do carro) 

 Como surgiu o Novo Uno 

 Quais as principais diferenças entre o Fiat Uno e o Novo Uno 
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2. REGISTRE UM DOMÍNIO 

 

Um Blog Profissional precisa ter um domínio próprio. Não tem como passar 

credibilidade quando a sua url é http://seublogprofissional.Blogspot.com (ou 

.tumblr.com ou .wordpress.com). É necessário registrar um domínio próprio e 

de preferência que tenha relação com o nicho de mercado que irá atuar. Esse 

é o segundo passo para ter um Blog Profissional. 

 

Essa é uma mudança simples e barata (um domínio próprio custa, no máximo, 

R$ 30,00 por ano, mas existem domínios a R$ 5,90) que irá mudar 

drasticamente a maneira como as pessoas olham seu blog. É a primeira 

transformação que causará efeito nos leitores.  

 

No Quero Criar um Blog utilizamos por muito tempo a url padrão do Blogspot, 

ou seja, http://querocriarumblog.Blogspot.com. Mas logo entendi que não 

poderia passar credibilidade com um domínio como esse. Outro detalhe é que 

empresas, escolas, faculdades e outros estabelecimentos simplesmente 

bloqueiam a palavra Blogspot na url, ou seja, o seu blog pode perder milhares 

de visitantes por ter essa palavra na url. 

 

Por conta disso eu convidei o Rodrigo R. Neto17 e criamos a campanha “Diga 

não ao bloqueio de blogs”. Se quiser conhecer mais sobre o assunto ou 

participar da campanha, basta visitar o link18. 

 

Hoje o Quero Criar um Blog tem um domínio próprio, que lhe dá credibilidade e 

facilita a memorização dos visitantes, o http://querocriarumblog.com.br. O 

                                                                 
17

 http://blogosferabrasil.com.br  
18

 http://gfsolucoes.net/campanha-diga-nao-ao-bloqueio-de-blogs/ 

 

http://blogosferabrasil.com.br/
http://gfsolucoes.net/campanha-diga-nao-ao-bloqueio-de-blogs/
http://www.gfsolucoes.net/campanha-diga-nao-ao-bloqueio-de-blogs/
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melhor é que pra ter um domínio próprio você não precisa sair do Blogspot. 

Como disse a única despesa é com o registro do domínio, que é anual. 

Como escolher um domínio para seu Blog Profissional 

 

Depois que você define o nicho de seu Blog Profissional, definir qual será o 

domínio pode ser uma tarefa mais simples, pelo menos em teoria. Antes de 

definir o domínio de seu Blog Profissional é necessário ficar bem claro alguns 

pontos sobre o domínio que será registrado: 

 Ele deve, preferencialmente, conter a principal palavra-chave de seu 

nicho; 

 Ele deve ser fácil de ser lembrado pelo visitante; 

 Ele deve agradar a você, antes de tudo; 

 Não existe diferença quanto a extensão (.com .com.br .net), mas o 

interessante é que, se estiver disponível, registre pelo menos essas três 

extensões para evitar concorrência com esse domínio; 

 Antes de registrar uma nova extensão, pesquise sobre ela para não ter 

surpresas, algumas extensões são utilizadas por spammers e podem 

lhe trazer problemas com os mecanismos de pesquisa. 

 

Para definir o domínio próprio de seu Blog Profissional sugiro que utilize a 

mesma técnica utilizada para definir o nicho de seu blog. Tomando o exemplo 

do nicho “novo uno”, que foi nossa principal palavra chave, o próximo passo é 

descobrir se esse domínio está disponível para registro. Para isso podemos 

utilizar qualquer ferramenta de registro de domínios na internet. Nesse 

exemplo vou utilizar a ferramenta do UOL Host19. 

                                                                 
19

 https://dominios.uol.com.br/indexb.html 

https://dominios.uol.com.br/indexb.html
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Como mostrado na imagem acima, basta digitar o domínio desejado, escolher 

entre as extensões disponíveis (deixe todas marcadas) e clicar em Procurar.  

 

confira o resultado. 

 

Se eu tivesse o interesse em registrar um domínio com a palavra-chave “novo 

uno” poderia registrar www.novouno.net, www.novouno.net.br ou 

www.novouno.tv, ainda poderia fazer uma pesquisa para procurar por esse 

http://lh3.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TLztW9Df9rI/AAAAAAAAAeE/Ab382iF8eAA/s1600-h/uolhost[3].jpg
http://lh6.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TLztaGbtq6I/AAAAAAAAAeM/Hh_agcWVS0E/s1600-h/uolhost[8].jpg
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domínio em outras extensões, mas para nosso exemplo vamos ficar com 

esses domínios encontrados. 

 

Como visto no exemplo acima teríamos um domínio próprio com a nossa 

principal palavra-chave nele. O próximo passo seria clicar em Adicionar e 

depois registrar o domínio para que outra pessoa não o faça. Esse é um ponto 

importante, assim que encontrar seu domínio registre-o rapidamente, não 

perca tempo, ou pode também perder sua palavra-chave. 

E se não for possível registrar um domínio com a principal palavra-chave? 

 

Nesse caso você pode tentar outras palavras-chave de seu nicho até encontrar 

um domínio disponível, ou pode partir para outra estratégia, a de criar sua 

marca, sem pensar no nicho e trabalhar muito com ela para torná-la 

conhecida. 

 

O GF Soluções20, por exemplo, não possui uma palavra-chave relacionada ao 

nicho no domínio, mas mesmo assim recebo um número expressivo de visitas 

diárias, grande parte proveniente dos mecanismos de busca. Isso me exige 

muito trabalho no momento de escrever os artigos, principalmente com os 

títulos e descrições dos mesmos, mas prova que é possível conquistar um 

nicho sem ter uma palavra-chave no domínio. 

 

Já no Quero Criar um Blog21, consegui registrar um domínio próprio que está 

relacionado com minha principal palavra chave “criar blog”. Isso me ajuda 

muito. Se você procurar no Google por “como criar um blog” verá que ele 

aparecerá nas primeiras posições, em grande parte por ter a palavra chave no 

domínio. 

                                                                 
20

 http://gfsolucoes.net  
21

 http://querocriarumblog.com.br  

http://gfsolucoes.net/
http://querocrirumblog.com.br/
http://gfsolucoes.net/
http://querocriarumblog.com.br/
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Não perca tempo, defina seu domínio próprio e proceda ao registro do mesmo 

rapidamente para não perder a palavra-chave de seu nicho, ou faça como eu 

no GF Soluções e registre sua marca e trabalhe nela para que fique 

conhecida. Depois de registrar seu domínio basta direcioná-lo para seu blog 

hospedado no Blogspot, você encontrará muitos artigos no Google ensinando 

como fazer esse procedimento e ainda pode solicitar a ajuda do seu serviço de 

registro de domínio para essa tarefa. 
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3. CRIE UMA IDENTIDADE VISUAL 

 

Um Blog Profissional precisa ter uma identidade visual exclusiva e que fique na 

memória do visitante. Para ter uma identidade visual você precisa ter um 

layout de qualidade, uma logomarca, banners de divulgação em vários 

tamanhos e outros aspectos relacionados à aparência de seu blog. 

Como definir um layout de qualidade 

 

Um layout pode não ajudá-lo a conseguir mais visitantes diretamente, mas 

pode atrapalhar seu trabalho e “expulsar” visitantes que chegam a seu blog. 

Existem alguns fatores que dificultam a leitura, como letras com cores fortes 

combinadas com fundo escuro ou imagens de fundo que não possibilitam que 

se consiga ler o conteúdo do artigo. Letras muito pequenas, ou muito grandes, 

também atrapalham a leitura e fazem os leitores desistirem de “tentar” ler o 

seu conteúdo.  

 

Existem vários outros fatores, no layout, que podem atrapalhar a 

profissionalização de seu blog, mas o ponto que quero destacar é o seguinte, 

se você entende de xml, css, html e outras linguagens de programação e ainda 

entende de webdesign e suas ferramentas como Photoshop, Corel Draw e 

outras e quer desenvolver um layout (template) para seu blog, procure pensar 

no desenvolvimento de um layout como a construção de uma fachada de um 

edifício, de uma loja, de uma casa. 

 

O layout é a fachada de seu blog, é a recepção e precisa ser apresentável, 

agradável e transmitir para o visitante a qualidade que ele encontrará também 

em seus textos. 

Agora se você não entende de desenvolvimento de layouts e quer 

profissionalizar seu blog precisa decidir se vai gastar um tempo valioso para 

pesquisar, estudar e aprender a desenvolver seu próprio layout, se vai utilizar 

um template gratuito e que pode ser igual a tantos outros ou então se vai 
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investir, em vez de seu tempo, dinheiro para a contratação de um profissional 

que possa traduzir o que você deseja para seu blog e torná-lo único.  

 

No Quero Criar um Blog começamos com um template gratuito e que atendia 

aos requisitos mínimos, ou seja, as cores eram adequadas à leitura e o texto 

tinha um tamanho satisfatório. Mas quando decidimos mudar o rumo e 

profissionalizar o blog, o primeiro passo foi pensar em um layout exclusivo.  

 

Na época, apesar de trabalhar com desenvolvimento web (na plataforma 

Wordpress), não tinha experiência suficiente na plataforma Blogspot para 

desenvolver um layout profissional nessa plataforma. A saída então foi 

contratar um profissional que pudesse desenvolver um layout único e 

profissional. O profissional escolhido foi Tico Esteves22.  

 

O importante não é saber se você irá desenvolver seu próprio layout ou 

contratar os serviços de um profissional. O importante mesmo é que você 

entenda que esse é um passo na profissionalização de um blog, tão importante 

como escolher o nicho de seu blog ou registrar um domínio próprio. 

 

Posso garantir que o valor cobrado pelo desenvolvimento de um layout 

exclusivo e profissional não é fora da realidade de um blogueiro que está 

começando a monetizar seu blog e pode muito bem ser recuperado 

rapidamente com muito trabalho e dedicação ao seu empreendimento online. 

Definido o layout agora é necessário desenvolver o restante da identidade 

visual como logomarca, banners de divulgação e os outros elementos que 

compõem seu Blog Profissional.  

 

Leia o artigo escrito pelo Felipe Santos23 no Quero Criar um Blog24, falando 

sobre a importância do design de um blog. 

                                                                 
22

 http://novonarede.com.br  
23

 http://www.twitter.com/fellipsant  
24

 http://querocriarumblog.com.br/conteudo-nao-e-tudo-preocupe-se-com-o-design/  

http://novonarede.com.br/
http://www.twitter.com/fellipsant
http://querocriarumblog.com.br/conteudo-nao-e-tudo-preocupe-se-com-o-design/
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Conteúdo não é tudo. Preocupe-se com o Design 

Ao criar um blog, principalmente com o objetivo de crescer e ganhar dinheiro, 

muitos leem em vários blogs que é necessário conteúdo para ter um blog de 

sucesso e rentável. Concordo com estes blogs, mas penso que, para ter um 

blog de sucesso e rentável, é necessário ter, além de conteúdo de qualidade, 

um design agradável, bonito e simples. 

Não é necessário ter um design espetacular e original, no início de seu blog, 

utilizar um tema gratuito, mas que seja simples, organizado e bonito é uma 

das vantagens para você ter um blog bacana e ter alguma renda. Devido a 

essa importância, separei algumas dicas essenciais para você melhorar e 

valorizar mais o design de seu blog e conseguir atingir os seus objetivos com 

o mesmo. 

Organização 

Não que a organização esteja ligada ao design, ter um tema organizado, com 

barra lateral bem aproveitada, anúncios em locais corretos e que não estejam 

atrapalhando o conteúdo principal é uma vantagem na hora de conseguir 

leitores. Eu que, ao fazer um curso aprendi a importância do design, não leio 

blogs que são mal organizados e tenha algo atrapalhando o conteúdo 

principal, independente de qual seja o conteúdo e a qualidade do mesmo. 

Então, tenha um tema organizado, pois não sou só eu que sou ‘chato’ com 

essas coisas. 

Cores claras e combinando 

 

Utilize apenas cores claras e que tenha uma combinação. Navegar em um site 

que tenha uma cor de fundo preto com letras brancas, vermelhas ou de 

qualquer outra cor atrapalha muito na leitura e, com isso, você perderá muitos 
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visitantes. Então, recomendo que utilize uma cor clara – como fundo, além de 

um texto com cores pretas, que é o mais recomendado. 

Navegação 

Ter uma navegação simples e fácil de acessar conta muito na hora do leitor 

procurar por informações em seu blog. Procure colocar uma navegação 

simples e num local visível de seu blog. Isso é um quesito muito importante, 

portanto, não deixe de utilizar ou seguir essa dica. Quanto mais fácil, melhor. 

Fontes legíveis 

 

Do que adianta combinar às cores e utilizar uma fonte que não é possível 

enxergar e/ou que seja confusa para ler? Então, não se esqueça de utilizar 

uma fonte padrão web e com o tamanho ideal para uma boa leitura. O 

conteúdo na deixa de ser importante, então, escolha uma fonte boa e capriche 

no seu conteúdo. Além disso, a fonte tem de combinar com as cores do seu 

blog. 
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4. DEFINA AS PÁGINAS ESSENCIAIS 

 

Um Blog Profissional necessita ter algumas páginas essenciais. Algumas para 

facilitar o contato com seus leitores (Fale conosco), outras para o seu mídia kit 

(Anuncie aqui) e outras para cumprir as exigências de alguns programas de 

afiliados (Política de privacidade). 

Definindo as páginas essenciais de seu Blog Profissional 

 

Seu Blog Profissional deve conter algumas páginas específicas, as quais 

podem variar um pouco, de um nicho para outro. Vou relacionar algumas 

que considero necessárias abaixo, mas seu nicho pode exigir a criação de 

outras mais específicas. 

Política de privacidade 

 

Se você utiliza o Google Adsense, essa página é obrigatória, pois está no 

regulamento do programa de afiliados do Google. Não é complicado criar a 

sua, o próprio Adsense tem um modelo que pode ser utilizado, se preferir. 

Abaixo você verá um modelo genérico que deve ser alterado para colocar 

em seu blog. 

 

O Quero Criar um Blog entende e respeita a sua privacidade. Esta 

política de privacidade foi criada para esclarecer aos leitores o tipo de 

informações pessoais que recebemos quando você está lendo nossos 

posts. Esse esclarecimento o ajudará a se sentir seguro no Quero 

Criar um Blog, visto que todas as informações aqui coletadas são 

exclusivamente no sentido de estatísticas, não ficando qualquer dado 

pessoal armazenado em nosso banco de dados. 

Os Cookies e Web Beacons 

 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas 
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preferências pessoais quando visita o nosso website.  Isto poderá 

incluir um simples popup, ou uma ligação em vários serviços que 

providenciamos, tais como fóruns. A Google faz uso do novo DART 

cookie para servir anúncios baseados nos seus interesses e na sua 

visita ao nosso blog e a outros endereços na web. Poderá optar por 

não utilizar o DART cookie visitando a página de anúncios Google ad 

e o programa de policiamento da empresa. 

Informações Pessoais 

 O Quero Criar um Blog não armazena qualquer informação 

pessoal de seus leitores como nome, endereço ou qualquer 

outro dado que possa identificá-lo fora da Web. 

 O servidor do Quero Criar um Blog armazena automaticamente 

o seu endereço IP, Browser, Sistema Operacional, o idioma, a 

data e a URL utilizada para navegação (Esse procedimento é 

padrão e todos os blogs e sites da Internet o fazem 

automaticamente para fins estatísticos). 

Usos 

 

O Quero Criar um Blog não utiliza qualquer dado coletado para fins 

comerciais. Os dados que coletamos, automaticamente, são utilizados 

única e exclusivamente para fins de estatística interna e, em hipótese 

alguma, são divulgados em público. 

Dúvidas e Esclarecimentos 

 

Em caso de permanecer alguma dúvida, ou desejar um 

esclarecimento mais aprofundado, favor entrar em contato via 

formulário clicando aqui. 

 

Fale conosco 

 

http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
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Essa página pode ter vários nomes, como fale conosco, entre em contato, 

contato, o nome não importa, o importante é que tenha um formulário de 

contato para que leitores, clientes, enfim, as pessoas possam entrar em 

contato com você e seu blog. Essa tarefa não é simples no Blogspot, mas 

com o JotForm é possível criar um formulário de contato profissional 

em alguns minutos25. 

Anuncie aqui 

 

Nessa página, se for seu objetivo vender espaço publicitário em seu Blog 

Profissional, coloque os tamanhos dos banners e seus respectivos valores. 

Dê o máximo de informações possíveis sobre o blog como número de 

visitantes, número de pageviews, número de assinantes de feeds, 

seguidores do Twitter, fãs da página do Facebook e qualquer outra 

informação que considere importante para o anunciante se decidir pelo seu 

blog. 

Sobre 

 

Essa página também pode ter vários nomes como Quem somos, Quem sou 

eu, Sobre. Nessa página você conta um pouco da história do blog como 

surgiu, quem são os autores, quais os projetos. 

Termos de uso 

 

É interessante também criar uma página Termos de uso, onde você pode 

definir o que pode ou não ser copiado de seu blog. 

 

Dependendo de seu nicho podem ainda existir outras páginas interessantes 

para seu blog como, por exemplo, de um tema específico. Pesquise em 

outros blogs de seu nicho e terá uma ideia se são necessárias outras além 

das que foram citadas. 
                                                                 
25

 http://querocriarumblog.com.br/como-criar-um-formulario-de-contato-no-blogger-com-o-
jotform/  

http://querocriarumblog.com.br/como-criar-um-formulario-de-contato-no-blogger-com-o-jotform/
http://querocriarumblog.com.br/como-criar-um-formulario-de-contato-no-blogger-com-o-jotform/
http://querocriarumblog.com.br/como-criar-um-formulario-de-contato-no-blogger-com-o-jotform/
http://querocriarumblog.com.br/como-criar-um-formulario-de-contato-no-blogger-com-o-jotform/
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5. PRODUZA CONTEÚDO RELEVANTE 

 

Você precisa entender do que está falando e demonstrar isso escrevendo 

artigos relevantes e que passem credibilidade para seus leitores. Você terá 

que ler muito, pesquisar, e por fim escrever os artigos.  

Como produzir conteúdo de qualidade num Blog Profissional 

 

Para escrever conteúdo de qualidade num Blog Profissional o primeiro 

requisito é entender do assunto de que está falando. 

 

Você pode se enganar (pensando que pode enganar seus leitores), mas os 

leitores saberão logo se o que você está falando é com conhecimento do 

assunto, ou é apenas um Control + C, Control + V de algum conteúdo 

publicado por outro autor. 

 

Mas somente entender do assunto não é o suficiente. A concorrência é grande 

e você precisa cativar seus leitores. Uma das melhores maneiras para isso é 

criar conteúdo relevante, ou seja, criar artigos que contenham os assuntos 

mais importantes para seu nicho. Aos poucos seu blog pode se tornar uma 

referência no assunto, o que não é fácil, mas se você se dedicar ao blog e ao 

assunto isso pode se tornar realidade. 

Cuidado com os erros de português 

 

Não importa o assunto e o nicho em que seu Blog Profissional atue, se você 

está utilizando a Língua Portuguesa precisa tomar cuidado com os erros de 

português. Uma boa maneira de evitá-los é utilizando um corretor ortográfico, 

ou um dicionário. Outro é se aperfeiçoar no português, fazendo um curso 

online. Para lhe ajudar, confira esse curso de português no UniverSUS 26 

(Ministério da Saúde) e essa relação com 5 dicionários online27.  

                                                                 
26

 http://universus.datasus.gov.br/port/u1t1t1.php 
27

 http://gfsolucoes.net/5-dicionarios-online-que-auxiliam-a-escrita/ 

http://universus.datasus.gov.br/port/u1t1t1.php
http://gfsolucoes.net/5-dicionarios-online-que-auxiliam-a-escrita/
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Claro que todos podem errar no português, mas o que você precisa evitar são 

os erros que irritam as pessoas, como falta de acentos, falta de pontuação 

(dificulta muito a leitura tornando-a cansativa) e o miguxês. Esse deve ser 

evitado, pois ninguém leva um blog a sério com esse “estilo de escrita”. 

Existem ainda vários blogs de excelente qualidade que tratam do assunto, 

então deixe de preguiça e vá atrás do conhecimento necessário para ser um 

problogger. 

 

Para ter um Blog Profissional você precisa se aperfeiçoar. Tanto no assunto 

sobre o qual deseja escrever como nas técnicas de escrita para aquele 

assunto específico. Consulte os links relacionados no texto, aperfeiçoe seu 

português, salve um dos dicionários online no seu navegador e comece a 

produzir conteúdo de qualidade, pois é o conteúdo que irá atrair e fidelizar 

seus visitantes. 

Qual a importância do título em um artigo? 

 

Leia o artigo abaixo escrito em 20 de junho de 2011 com 5 dicas que vão lhe 

ajudar a escrever títulos melhores em seus artigos. 

5 dicas para escrever um título de qualidade para seus artigos 

 

Escrever um artigo com qualidade é uma tarefa muito difícil. Mais difícil ainda 

é conseguir atrair a atenção das pessoas para esse artigo. Os assuntos se 

repetem muito, ficando muito difícil criar algo único, quem dirá único. Um dos 

fatores que podem ajudá-lo a destacar seu conteúdo em meio a tantos outros 

similares é o título do seu artigo. 

 

Nesse artigo vou relacionar 5 dicas para escrever um título de qualidade para 

seus artigos. Esse é um bom exemplo do que acabei de falar, existem 
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centenas de artigos pela web ensinando como criar um título de qualidade 

para um artigo, mas vou tentar fazer algo novo, vamos ver. 

1- Deixe o título para escrever depois que terminar o artigo 

 

Essa é uma boa prática, escreva o artigo primeiro e depois que terminar, 

defina qual o título que expressa melhor o que você quis dizer com aquele 

texto. Dessa maneira você terá um embasamento maior para definir o título do 

artigo. Faça um teste com alguns artigos, você verá como seus artigos terão 

títulos melhores e que expressem com mais propriedade o assunto que é 

abordado. 

2- Escreva para seres humanos e não para máquinas 

 

Fala-se muito em SEO, Google, mecanismos de pesquisa… os autores 

acabam esquecendo que estão escrevendo para pessoas e não para 

máquinas. Não adianta criar um título perfeito do ponto de vista do SEO se as 

pessoas não conseguem entender o que você está tentando dizer. Pense 

muito nisso antes de criar seu próximo título para um artigo. 

3- Peça ajuda ao Google para definir seu título 

 

O Google pode lhe ajudar, e muito, a definir o título perfeito para seu blog. 

Após escrever o artigo acesse o Google e comece a escrever um possível 

título que gostaria para seu blog e você receberá sugestões de pesquisas, ou 

seja, será mostrado como as pessoas estão procurando por aquele conteúdo. 

Por exemplo, meu assunto aqui é a criação de um título para artigos, então 

vou ao Google e faço uma pesquisa relacionada. Digitei título para um artigo e 

me retornou várias opções para me basear. Em alguns casos só de começar 

a digitar você já receberá uma sugestão rapidamente, faça alguns testes. 

4- Crie títulos que chamem a atenção, mas que sejam a mais pura verdade 
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O título pode ser chamativo, afinal você quer destacar seu artigo entre tantos 

outros perdidos no meio da nuvem de informação que é a internet, mas ele 

também tem que dizer a verdade. Nenhum blogueiro deve desejar ter um 

visitante em seu blog que não esteja satisfeito com o conteúdo que encontrou. 

Um título que sempre atrai muitas visitas é o que cita listas, confira um 

exemplo: 

 

5- Evite títulos muito curtos ou muito longos 

 

Nesse ponto vejo muitos blogueiros que erram muito, pois ou o título é muito 

curto e não expressa o que tem no artigo ou o título é muito longo e já espanta 

o visitante. Tenha bom senso, escreva um título entre 45 e 60 caracteres (na 

maioria dos casos é o suficiente) que diga exatamente o que aguarda o 

visitante em seu blog. Inclusive esse artigo foi motivado por alguns títulos que 

andei vendo nos últimos dias. Títulos que não diziam exatamente nada e que 

ao chegar ao artigo ficava impressionado com o assunto, a abordagem ou a 

exposição das ideias do autor. Lembre-se que quando seus artigos são 

enviados para o Twitter ou para o Facebook (entre outras redes sociais), o 

que geralmente é enviado é o título. 

Conclusão 

 

Escrever um título de qualidade pode ser a diferença entre o sucesso de seu 

artigo ou não. Pense nisso e procure treinar o desenvolvimento de seus 

artigos. Leia alguns artigos antigos e depois analise se o título descreve 

realmente o que está contido no artigo e ainda se ele deveria ser escrito de 

outra maneira. Esse é um começo para adquirir a melhor técnica para 

escrever títulos de qualidade para seus artigos. 

http://querocriarumblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/dicas-blog.jpg
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Um artigo não se resume ao título 

 

Um título é uma parte importantíssima do artigo, mas ele não se resume a 

isso. No artigo abaixo relaciono alguns outros pontos interessantes e que 

devem ser levados em consideração quando for escrever seu conteúdo. 

Como escrever um artigo de qualidade 

 

Esse texto é uma relação de fatores que considero essenciais para classificar 

um artigo como relevante. Não afirmo que ao seguir essa relação seu artigo 

será um sucesso, mas é dessa forma que tenho escrito meus artigos e 

selecionado pela blogosfera os que irei ler e guardar para futuras consultas e 

links. Levo em consideração aqui fatores pessoais que me atraem num artigo 

como título, assunto, relevância, escrita correta e cores utilizadas no texto. 

Título 

 

Devido ao pouco tempo que disponho, e a necessidade de ler várias 

informações durante o dia, preciso selecionar o que vou ler imediatamente, o 

que vou deixar guardado para ler mais tarde ou em outra oportunidade, e o 

que não irei ler nunca. Como geralmente assino os blogs e sites que acho 

interessante, recebo por e-mail os artigos publicados e começo pelo título, se 

ele não me convencer de que o assunto tratado no texto irá me agradar ou ser 

útil em algum momento, não continuo a leitura e deleto o e-mail. Gosto de 

dizer que o título é 50% do sucesso ou fracasso de um texto. Procure definir o 

título com calma, não é necessário que ele seja as primeiras palavras a serem 

escritas ao se iniciar um texto, muitas vezes o título ideal só vai ser definido 

quando o texto estiver pronto. 

Primeiro parágrafo 

 

Se o título me convencer de que preciso ler o artigo analiso o primeiro 
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parágrafo, procurando ali um resumo do texto. Se esse resumo indicar que o 

texto é importante para mim nesse momento eu o leio imediatamente. Se 

entender que é importante, mas não no momento, eu o salvo para ler em 

outra oportunidade. Do contrário não o leio. Procure colocar no primeiro 

parágrafo um resumo do que o leitor irá encontrar no texto como um todo. 

Erros de português 

 

Acho muito difícil ler um texto com inúmeros erros de português. Não sou 

professor de língua portuguesa e sei como é difícil nosso idioma, mas com a 

tecnologia e as várias ferramentas disponíveis, certos erros grosseiros são 

difíceis de tolerar. Ler um texto com vários erros de português é muito 

cansativo e tira toda a credibilidade do autor, e sem credibilidade o texto não é 

importante! Não leio! Se você tem dificuldade com algumas palavras ou frases 

procure utilizar algum corretor ortográfico, como o do word ou então instale 

um no Firefox ou outro navegador que utilize. 

Assunto 

 

Apesar de buscar artigos com foco na minha área de atuação, dispenso 

conteúdo repetitivo ou os textos simplesmente copiados e colados de outros 

blogs ou sites. É frustrante ler o mesmo assunto várias vezes, com título e 

algumas linhas diferentes. Outro fator desestimulante é ver uma notícia 

interessante, mas superficial. Quando for escrever um texto superficial, deixe 

isso claro no início para que somente os iniciantes naquele assunto leiam o 

texto e evite, assim, comentários de reclamação. Dê preferência em escrever 

sobre assuntos que domina e seja autêntico. 

Cor do texto e layout 

 

Existem autores que escrevem ótimos títulos, mas não consigo ler nem o 

primeiro parágrafo, pois o layout e a cor do texto o tornam ilegíveis, passando 

a impressão de que o autor não quer que eu leia o texto. Eu evito esse tipo de 
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blog e texto. Prefiro, para preservar minha visão, cores claras e letras em tom 

escuro. Já utilizo óculos e não preciso de ajuda para prejudicar ainda mais 

minha visão. 

Conclusão 

 

Essas são algumas observações que fiz de textos que tenho lido, ou tentado, 

pela internet e não especificamente na blogosfera. Não é um manual ou uma 

maneira de fazer que todos os seus artigos sejam um sucesso, mas uma 

tentativa de passar para você o que me atrai num texto. Pense nisso! 
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6. ANALISE AS ESTATÍSTICAS 

 

Esse passo não pode ser executado logo em seguida aos outros. Aqui você 

precisará de pelo menos um mês de estatísticas para começar a ter alguns 

dados que possam ser analisados e ter uma noção exata do que está dando 

certo, do que precisa ser melhorado e do que deve ser deixado de lado. Para 

isso você precisa de uma ferramenta que possa analisar os dados de acesso 

ao seu blog de maneira eficiente. 

 

Não é o momento de trabalhar com ferramentas de baixa qualidade, é o 

momento de utilizar uma ferramenta que lhe forneça tudo o que você precisa 

para analisar os dados e tomar decisões em cima de dados concretos. Mas 

fique tranquilo, pois essa ferramenta existe e é totalmente gratuita. 

 

Estou falando do Google Analytics, uma ferramenta do Google que irá analisar 

todos os dados de seu blog e lhe fornecer os números necessários para a 

tomada de decisão dos próximos passos de seu Blog Profissional. Se você 

ainda não utiliza o Google Analytics em seu blog fique tranquilo, pois os dois 

artigos abaixo explicam como criar sua conta e configurá-la no Blogspot. Se 

você já utiliza o Google Analytics, pode pular essa parte. 

 

Como criar uma conta no Google Analytics 

 

Se você quer chegar com seu blog na plataforma Blogspot a algum lugar, 

você precisa de algumas métricas. Uma delas é saber aonde quer chegar. 

Outra é saber como chegar aonde você quer. Pra isso você precisa monitorar 

seu blog constantemente para saber o que está dando resultado e o que não 

está. A melhor ferramenta para essa tarefa é o Google Analytics. 

 

Nesse artigo vou ensinar como criar uma conta no Google Analytics. Em outro 
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artigo irei ensinar como implementar o código de monitoramento em seu blog 

na plataforma Blogspot. Esse passo é importante, pois o Google Analytics não 

é somente mais um contador de visitantes, ele vai muito além, pois lhe dá 

relatórios que podem lhe auxiliar na tarefa de alcançar seus objetivos com seu 

blog. 

 

Para criar uma conta no Google Analytics basta seguir os passos, eu tentei 

fazer no Internet Explorer e deu um erro no passo 7, depois refiz os passos 

com o Firefox e funcionou normalmente (fica a dica!): 

1. Acesse http://www.google.com.br/analytics/28 

2. Clique em Acesse o Google Analytics 

3. Se você não estiver logado em uma conta Google será solicitado o 

login nesse momento 

4. Na próxima página clique no botão “inscreva-se” e abrirá a tela para 

cadastro de seu blog 

5. Digite os dados solicitados e clique em “Continuar” 

6. Na próxima tela preencha seus dados de contato solicitados e clique 

em “Continuar” 

7. Aceite os termos do serviço clicando na caixa de checagem no final da 

página com a mensagem “Yes, I agree to the above terms and conditions” 

                                                                 
28

 http://www.google.com.br/analytics/ 

http://www.google.com.br/analytics/
http://lh4.ggpht.com/_NInEqaoJeJU/TULF3uDXMfI/AAAAAAAAAh4/QUvUjSGnlX0/s1600-h/criarcontagoogleanalytics[5].jpg
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e clique em “Criar nova conta”. 

Pronto sua conta está criada! Agora para colocar o código de verificação e 

começar a monitorar o seu blog leia o próximo artigo, mas não feche a página 

do Google Analytics ainda. 

 

Como colocar o Google Analytics no Blogspot 

 

No artigo anterior ensinei como criar uma conta no Google Analytics. Mas só 

isso não é suficiente, é necessário que você coloque o código no template de 

seu blog para que ele funcione e comece a monitorar os acessos a seu blog. 

 

Nesse artigo vou ensinar como colocar o código do Google Analytics no 

Blogspot para que possa começar a usufruir dos benefícios de ter um sistema 

que monitora seu blog e lhe dá estatísticas e relatórios completos de quem 

visita seu blog, de onde as visitas vêm e quais as palavras-chave mais 

utilizadas, entre muitas outras funcionalidades. 

 

Siga os passos para colocar o código do Google Analytics em seu blog: 

1. Continuando de onde paramos no artigo anterior, copie o código 

gerado. Se você tiver fechado a página acesse novamente o Google 

Analytics e clique em Edit ou Editar na frente do domínio de seu blog. 

Na próxima página clique em Check Status e pronto, o código 

aparecerá 

2. Abra a área administrativa de seu blog em www.blogger.com 

3. Vá a Design – Editar HTML e localize o código /body e cole o código 

imediatamente antes dele 

4. Agora clique em Salvar modelo e pronto, o Google Analytics irá 

começar a monitorar seu blog nas próximas horas 

Agora basta aguardar alguns dias e você já terá dados que poderão lhe ajudar 

a alcançar os objetivos com seu blog. 

http://www.blogger.com/
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Com o Google Analytics implementado em seu blog você terá acesso a 

estatísticas como: 

 

 Origem de seus visitantes (sites, blogs, redes sociais) 

 Número de visitas, pageviews, média de visualização de páginas por 

visitante, tempo no blog, taxa de rejeições 

 Perfil de visitantes (idiomas, locais de rede) 

 Perfil do navegador (navegadores, sistema operacional, resolução de 

tela) 

 Se utilizar o Google Adsense, quais artigos estão tendo melhor 

desempenho com os anúncios 

 

Essas são apenas algumas estatísticas disponíveis no Google Analytics, mas 

a ferramenta possui muito mais recursos que devem ser explorados pelo 

problogger para analisar o desenvolvimento de seu Blog Profissional. 

 

Mas os resultados não são fáceis de ser alcançados, independente do nicho 

que esteja atuando. Confira no artigo abaixo 10 motivos que podem impedir o 

sucesso de seu blog. 

 

10 motivos que podem impedir o sucesso de seu blog 

 

O Technorati estimava, em 2008, que 175 mil blogs eram criados por dia. 

Outro estudo revela que a grande maioria deles é excluído ou abandonado 

antes do 3º mês. Existem muitos motivos que levam as pessoas a criar um 

blog e outros tantos que as levam a desistir dele. Se você está pensando em 

desistir de seu blog, sugiro que primeiro leia esse artigo e depois tome sua 

decisão. 
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Por que meu blog não faz o sucesso que eu esperava? 

 

Talvez seja o momento de rever seu blog, analisar o que deu certo e o que 

deu errado, fazer um novo planejamento e, se preciso mudar o nicho, o 

template, a forma de escrita e divulgação. Baseado em minha experiência 

com blogs de sucesso e com o contato direto que tenho com vários blogueiros 

iniciantes e experientes, vou relacionar alguns fatores que podem atrapalhar o 

sucesso de um blog e sugiro que analise se está inserido em algum deles. 

1. Você não escreve bem 

 

Ninguém quer ler artigos com erros de português, gírias em excesso e 

grosserias. Vivemos uma época em que nada é novidade e a concorrência 

sobre um assunto é muito grande, então se esse é seu problema sugiro que 

procure aperfeiçoar seu português antes de voltar a escrever um artigo. 

2. Escreve para um nicho que tem poucos visitantes 

 

Talvez o nicho que você escreve possua poucas pessoas interessadas no 

momento. Reavalie esse item e se for o caso mude de nicho, ou aumente o 

leque dentro do mesmo nicho.  

3. Escreve poucos artigos 

 

Pela minha experiência, 50 artigos publicados é um bom número para 

começar a analisar as estatísticas de um blog. Se você não possui esse 

número de artigos, sugiro que tente escrever o máximo de artigos que puder 

por semana. Depois de alcançar esse número tente manter uma frequência 

de, pelo menos, 3 artigos por semana. Se puder ser diário, melhor ainda. 

Existem nichos, como o futebol, que a frequência precisa ser diária (talvez 

mais de 1 artigo por dia). 
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4. Não sabe escrever títulos interessantes para os artigos 

 

O título do artigo pode significar o ganho ou perda de vários leitores. Essa 

técnica deve ser trabalhada e aperfeiçoada sempre. Eu procuro criar um título 

provisório e escrever o artigo, depois volto ao título e tento imaginar, baseado 

no conteúdo, se estivesse procurando aquela informação no Google, o que eu 

digitaria? Qual resultado me chamaria mais a atenção? Sugiro que comece 

esse exercício pelos artigos que já estão publicados. 

5. Não divulga seus artigos nas redes sociais 

 

Não adianta ter as credenciais dos primeiros 4 tópicos e não divulgar seus 

artigos nas redes sociais, principalmente no Twitter, Facebook e Google+. 

Mas não se esqueça de divulgar também em redes sociais específicas de seu 

nicho. 

6. Não fideliza seus visitantes 

 

Quando visito um blog e gosto dos artigos escritos procuro logo o formulário 

de assinantes de feeds por e-mail. Meu tempo é muito curto e utilizo esse 

recurso para julgar diariamente o que devo, ou não, ler. Existem outras 

maneiras de se fidelizar um leitor, através de uma página de fãs no Facebook, 

de um perfil no Twitter, entre outros. 

7. Não responde aos comentários, ou quando responde, trata o visitante com 
descaso 

 

Quem procura informação em um blog muitas vezes quer conversar mais um 

pouco sobre o assunto, expor seu ponto de vista, questionar o que foi escrito. 

Se você não responde aos comentários, ou pior ainda, quando responde é 

grosseiro ou trata com descaso, essa pode ser a razão do insucesso de seu 

blog. Sempre responda aos comentários, seja gentil, mesmo quando tiver que 

responder alguma provocação. Você irá ganhar pontos com outros visitantes 
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que lerem os comentários. 

8. Seu layout dificulta a leitura 

 

O layout (template) de seu blog pode estar dificultando a leitura dos artigos. 

Cores fortes, letras pequenas, muitos gifs piscando ou anúncios em excesso 

podem afastar o leitor de seu blog. Escolha um template com cores claras, 

discreto e evite propagandas em excesso.  

9. Não interage na Blogosfera 

 

Você precisa se apresentar a blogosfera, dizer quem é você. Uma das 

melhores maneiras de fazer isso é conhecer outros blogs, comentar nos 

artigos desses blogs, seguir os blogueiros no Twitter, participar de grupos no 

Facebook e vivenciar esse mundo. É preciso ter vida social na Blogosfera e 

nas redes sociais. 

10. Seu blog não está bem posicionado no Google (SEO) 

 

Seu blog pode não ser bem posicionado no Google e nos demais buscadores. 

Você precisa estudar um pouco sobre SEO e colocar em prática em seu blog 

e nos seus artigos. Mas pior ainda, seu blog pode ter sido penalizado pelo 

Google. 

 

Como mostrado no artigo acima, existem vários motivos para seu blog não ter 

alcançado os objetivos planejados. Analise com calma as estatísticas e planeje 

os próximos passos. 

 

Se os objetivos não tiverem sido alcançados, não passe para o passo 7, volte 

alguns passos e tente encontrar o ponto de desequilíbrio de seu blog e, 

quando conseguir alcançar uma audiência interessante dê o próximo passo. 
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7. COMECE A GANHAR DINHEIRO COM SEU BLOG PROFISSIONAL 

 

Um Blog Profissional precisa dar algum retorno para seu administrador e como 

já falei no início do e-book não é só dinheiro que pode ser considerado como 

retorno, mas nesse passo vou falar sobre retorno financeiro, ou seja, como 

ganhar dinheiro com seu Blog Profissional. 

 

 

 

Se você não tem o objetivo de ganhar dinheiro com seu blog pode pular esse 

passo e ir direto para a conclusão do e-book, mas se pensa em ganhar 

dinheiro, ou se já ganha dinheiro com ele, sugiro que leia esse passo com 

muita atenção. 

É o momento de começar a monetizar o blog? 

 

Não analisar o momento certo de começar a monetizar o blog pode lhe trazer 

muitos prejuízos. Quando iniciei o Quero Criar um Blog (nessa 2ª etapa) decidi 

que só iria monetizar o blog quando chegasse a, no mínimo, 500 pageviews 

por dia. Quando a meta estava próxima de ser alcançada comecei a analisar 

as possibilidades de monetização de um blog nesse nicho. Isso evitou que eu 

perdesse a motivação, preocupado com resultados financeiros num momento 

em que não tinha visitas suficientes para pensar nisso. 

 

http://gustavofreitas.net/consultoria-em-monetizacao-de-sites-e-blogs/
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Aconselho que faça o mesmo, analise seu blog e só comece a monetizá-lo 

quando chegar a uma meta que você irá determinar dentro do nicho ao qual 

está inserido. Seja rigoroso com essa meta. Você pode até revê-la com o 

tempo e com o desempenho do seu nicho, mas nunca abra mão de ter uma 

meta para começar a monetizar o blog. 

 

Enquanto não alcança a meta você deverá se concentrar em realizar os 6 

passos que já expliquei no e-book, principalmente a produção de conteúdo de 

qualidade. Quando chegar próximo da meta, comece a analisar, pesquisar e 

procurar por maneiras de monetizar um blog em seu nicho. Segue um artigo 

que escrevi no GF Soluções mostrando 10 maneiras de monetizar um blog. 

 

10 dicas para ganhar dinheiro com um blog 

 

Nesse artigo vou apresentar 10 maneiras de ganhar dinheiro online  com 

um blog. Isso não quer dizer que só existem 10 maneiras ou que elas dão 

certo com todo tipo de nicho. Existem milhares de programas de afiliados  e 

outras possibilidades para ganhar dinheiro online com um blog, o que espero 

lhe passar nesse artigo é um caminho a seguir, se deseja tornar seu blog um 

empreendimento rentável. 

Programa de afiliados 

 

Segundo a Wikipédia29 

 

“Programa de afiliados é um tipo de marketing feito por sites que 

cadastram webmasters ou pessoas para divulgarem, em seu site 

ou na internet, banners ou links destes sites. Os webmasters se 

cadastram nos programas de afiliados oferecidos por estes sites e 

                                                                 
29

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_afiliados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_afiliados
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passam a divulgar um link especial, banner, vitrine ou qualquer tipo 

de propaganda, originado do seu cadastro, normalmente com um 

código pessoal embutido. É um tipo de marketing de resultados 

onde o webmaster ou a pessoa afiliada ao site só recebe dinheiro 

ou prêmios por cliques, impressões ou vendas originadas do seu 

código”. 

 

Se fizer uma busca rápida por programa de afiliados no Google irá retornar 

mais de 16 milhões de resultados30. Então como decidir qual programa de 

afiliados utilizar em seu blog? 

 

Uma sugestão, antes de se afiliar a algum programa de afiliados, pesquise por 

esse programa no Google, descubra quem utiliza, faça perguntas como a 

regularidade de pagamentos e suporte. Existem muitas histórias de sucesso 

envolvendo blogueiros e programas de afiliados, principalmente o Google 

Adsense. Mas existe sempre o outro lado da moeda. 

1. Google Adsense 

 

É o programa de afiliados mais conhecido, principalmente no Brasil. A Google 

conseguiu elaborar um programa de afiliados que se uniu perfeitamente a 

dinâmica dos blogs. Eu ganho, em média, 3 mil dólares por mês com o 

Google Adsense em meus blogs, mas claro que existem pessoas que ganham 

muito mais que isso aqui no Brasil. Se for utilizar o Google Adsense, sugiro 

que antes leia o e-book gratuito que escrevi “Como ganhar dinheiro com o 

Google Adsense: 6 dicas testadas e aprovadas31”. 

2. Hotwords 

 

Programa de afiliados nacional que tem o princípio parecido com o Google 

Adsense. Ele gera anúncios em palavras do texto de seus artigos. É um 

                                                                 
30

 Na 1ª edição esse número estava em pouco mais de 1 milhão. 
31

 http://gfsolucoes.net/e-book-gratuito-como-ganhar-dinheiro-com-o-google-adsense/ 

http://gfsolucoes.net/e-book-gratuito-como-ganhar-dinheiro-com-o-google-adsense/
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sistema interessante, pois dá pouco trabalho para implementar e não precisa 

de interação nenhuma para rentabilizar o seu blog. O suporte do programa é 

muito eficiente e rápido e os pagamentos são sempre efetuados dentro do 

prazo estabelecido. Não tenho qualquer reclamação desse programa de 

afiliados e recomendo sua utilização32.  

3. Netaffiliation 

 

Programa de afiliados situado na Europa, mas que veicula também muitas 

propagandas de empresas nacionais ou que tem negócios no Brasil. Utilizei o 

serviço por algum tempo e fiquei aborrecido com uma demora no pagamento 

e hoje não estou utilizando. Mas recebi todos os pagamentos e existem 

muitas histórias de sucesso na blogosfera com blogueiros utilizando a 

Netaffiliation. Paga tanto em dólares como em euros, o que é muito 

interessante, já que o euro vale bem mais que o dólar.  

Venda de espaço publicitário 

 

Outra maneira muito interessante de ganhar dinheiro com um blog é através 

da venda de espaço publicitário. Você disponibiliza espaços em sua sidebar, 

cabeçalho e outras áreas do blog, especifica tamanho e preços para cada 

banner e localização e divulga a oferta desse serviço, através de um mídia kit. 

Será necessário que você crie uma página para divulgar as estatísticas de seu 

blog. Se quiser pode se basear na página de anúncios do GF Soluções33 para 

começar a desenvolver a sua. Vou dar alguns exemplos de venda de espaço 

publicitário. 

4. Banners 

 

Você pode separar alguns espaços em seu template, no tamanho que for 

conveniente, mas sem que polua muito o seu blog. Alguns tamanhos (todos 

                                                                 
32

 http://www.gfsolucoes.net/como-ganhar-dinheiro-com-o-hotwords-no-seu-blog/  
33

 http://gfsolucoes.net/anuncie  

http://www.gfsolucoes.net/como-ganhar-dinheiro-com-o-hotwords-no-seu-blog/
http://gfsolucoes.net/anuncie
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em pixels) são: 125×125, 200×200, 250×250, 468×60, entre outros.  

5. Artigos patrocinados 

 

Existe muita discussão na blogosfera sob a utilização de artigos patrocinados 

em blogs. Mas o que é um artigo patrocinado? De maneira simples, é quando 

alguém lhe paga para que você escreva um artigo em seu blog sobre 

determinado produto/serviço/empresa. Muitos julgam essa postura errada, 

outros que se houver credibilidade, não há problema. Sugiro que antes de 

decidir usar ou não artigos patrocinados em seu blog, leia alguns artigos a 

respeito. 

Venda direta de produtos 

 

Existem diversos produtos que podem ser oferecidos em um blog, o que você 

precisa é encontrar o que melhor se encaixe no seu nicho. Talvez você 

mesmo fabrique algum tipo de produto, artesanal ou não, e queira dar uma 

visibilidade maior para seu trabalho. Não importa, na verdade, se o produto é 

fabricado ou não por você, o que importa é encontrar um produto que atenda 

as necessidades dos seus visitantes para que você possa ganhar 

dinheiro com ele. 

6. E-books 

 

Você pode vender e-books escritos por você ou em parceria com algum 

escritor. O importante aqui é encontrar um e-book escrito com seriedade 

(muito cuidado com certos tipos de e-book oferecidos na internet, eles podem 

“queimar” a imagem de seu blog) e que trate de um assunto abordado em seu 

blog, de preferência “algo novo”. O ideal é que o e-book seja escrito por você, 

o lucro será maior e você ainda terá certeza do que está entregando ao seu 

cliente. Mas se não for possível, tente fazer uma parceria 

com blogueiros autores de e-books e negociar com eles uma comissão para 

cada venda. Guarde todos os e-mails trocados durante a negociação, pois 



61 
 

eles serão sua garantia de que existe realmente uma parceria. 

7. Produtos relacionados a seu blog (Terceiros) 

 

Você pode também anunciar produtos relacionados ao conteúdo de seu blog, 

segue alguns exemplos. 

Blog voltado para o público feminino 

 

Você pode oferecer produtos como cosméticos, perfumes, maquiagem e 

outros relacionados. Empresas como Avon, Natura, Racco e outras permitem 

que você se associe e venda seus produtos em troca de uma comissão. 

Blog voltado para os amantes de futebol 

 

Você pode oferecer produtos como camisas oficiais dos clubes ou edições 

comemorativas (associando-se a pequenas fábricas em sua cidade e 

desenvolvendo produtos únicos e baratos), entre outros. Mas fique atento aos 

direitos autorais das marcas envolvidas. 

8. Produtos relacionados a seu blog (de sua fabricação) 

 

Você pode criar um blog ou trabalhar o blog que já possui para vender 

produtos que você mesmo fabrica como bijuteria, artesanato e muitos outros 

produtos. Essa é uma boa escolha, pois o lucro será todo seu não ficando 

somente com a comissão das vendas. 

Venda de Serviços 

 

Assim como os produtos, você pode anunciar venda de serviços que você 

mesmo realiza, ou de terceiros. Você pode oferecer serviços variados, desde 

que esteja dentro do nicho do seu blog, para que seus visitantes fiquem 

interessados e contratem o serviço. 
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9. Serviços relacionados a seu blog (próprio) 

 

Você pode oferecer um serviço que você mesmo realize, como por exemplo, 

se você trabalha com desenvolvimento para web pode oferecer o serviço de 

criação de blogs ou sites. A procura por esse tipo de serviço é muito grande, 

principalmente entre blogueiros que estão iniciando agora no mundo da 

blogosfera e não querem, ou não podem perder tempo aprendendo como criar 

um blog. 

10. Serviços relacionados a seu blog (terceiros) 

 

Assim como nos produtos, você pode procurar pessoas que precisem divulgar 

serviços, seja em sua cidade ou na internet e que estejam relacionados a seu 

conteúdo. Pode ser muito rentável pra você e pro terceiro também. 

Conclusão 

 

Claro que existem muitas outras possibilidades para se ganhar dinheiro online 

com blogs. A ideia aqui é mostrar um caminho que pode ser seguido para 

iniciar essa trajetória e o resto do caminho você fará sozinho, tendo suas 

próprias experiências.  

 

Como disse no artigo acima, essas 10 maneiras de ganhar dinheiro é apenas 

uma amostra do que você pode fazer para ganhar dinheiro com seu blog. 

Outras ideias irão surgir com o passar do tempo e do nicho do qual faz parte.  

 

Um grande erro que percebo nos blogueiros iniciantes (em alguns experientes 

também) que desejam ganhar dinheiro com blogs é no quesito “programa de 

afiliados”. Como é muito difícil vender espaço publicitário direto no blog, o 

caminho natural dos blogueiros são os programas de afiliados. Se você 

procurar por “programa de afiliados” no Google (apenas páginas em 
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português) irá retornar mais de 16 milhões de resultados. É lógico que 

centenas desses resultados são artigos sobre os programas de afiliados, mas 

mesmo assim são muitos programas de afiliados para avaliar. 

 

Testei alguns programas de afiliados e cheguei à conclusão de que nesse 

quesito mais é menos. Quanto mais programas de afiliados você tiver nas 

páginas de seu blog menos dinheiro você tem condições de ganhar. É pouco 

espaço pra tanta concorrência pela atenção e cliques dos leitores de seu blog. 

 

Você acaba tendo alguns centavos ou reais em vários programas de afiliados 

e não consegue resgatar nenhum por não alcançar o valor mínimo necessário. 

Fora os golpistas que se passam por programas de afiliados legítimos, mas 

você nunca vê a cor do dinheiro. 

 

Eu utilizo hoje em meus blogs no máximo 3 programas de afiliados. 

Geralmente utilizo o Google Adsense, o Hotwords e o Cursos 24 Horas. A dica 

é sempre começar com o Google Adsense, não importa em qual nicho seu 

blog esteja inserido. Depois você vai testando outros programas de afiliados, 

até encontrar os melhores para seu nicho. Leia o artigo abaixo que escrevi no 

GF Soluções e veja se está inserido em algum desses casos. 

 

Saiba por que não está ganhando dinheiro com seu blog 

 

Toda semana são escritos vários artigos ensinando como ganhar dinheiro com 

blogs. Mesmo os artigos mais antigos sobre como ganhar dinheiro com blogs 

permanecem recebendo um grande fluxo de visitantes. Programas de 

afiliados, reviews pagos e venda direta de espaço publicitário são apenas 

algumas técnicas ensinadas nesses artigos. 

 

Mas quantos blogueiros realmente ganham dinheiro com seu blog? Essa é 
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uma pergunta difícil de responder, pois muitos que ganham não divulgam e 

muitos que não ganham dão a entender que ganham muito dinheiro. Vamos 

analisar por que muitas pessoas não ganham dinheiro com seus blogs. 

Por que você não ganha dinheiro com seu blog? 

 

1. Não é seu objetivo 

 

Um blog dá trabalho. É necessário um tempo disponível para ler, formar uma 

opinião, escrever um texto e divulgá-lo. Se o conteúdo de seu blog tem 

qualidade nada mais justo que ganhar dinheiro com ele. Mas essa é uma 

escolha pessoal. Alguns escrevem pelo prazer, outros por vários motivos que 

nada têm a ver com realização financeira. Mas uma coisa é certa, se você 

começa a escrever por dinheiro está no caminho errado. Em tudo que 

fazemos precisa haver um sentimento desprendido do dinheiro, pois o ganhar 

ou não é uma consequência do sentimento que colocamos no que fazemos. 

2. Seu blog possui uma baixa e inconstante frequência de postagens 

 

Se você quer fazer sucesso na blogosfera e ganhar dinheiro com blogs é 

necessário assumir o compromisso com a escrita e se auto-disciplinar. 

Elabore uma agenda de publicação de artigos e procure levá-la a sério. O 

importante não é quantos artigos você fará por semana, mas sim criar e 

manter um padrão que possa ser percebido e assimilado pelo seu visitante. 

Ninguém quer visitar um blog que não é atualizado com frequência, seja ela 

qual for. A busca sempre é por novidades e informação. Pense nisso! 

3. Poucos visitantes 

 

Esse tópico tem relação com o anterior. Pouca publicação de artigos leva a 

poucas visitas. Mas não é esse o único fator do seu blog ter poucas visitas. 

Você sabe quais sites e buscadores geram visitas para seu blog? Quais 
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palavras-chave eles estão procurando? Não? Então crie uma conta no Google 

Analytics e monitore seu blog. Veja o que pode melhorar e onde o trabalho 

não está dando resultados. 

4. Banners demais atrapalham 

 

Alguns blogs possuem tantos banners (parcerias, divulgação) que fica difícil o 

leitor ter sua atenção voltada para os anúncios. Procure diminuir o número de 

banners, principalmente os gifs, em seu blog. Proponha parcerias de links 

(somente texto), evitando ao máximo os banners. Menos poluição visual pode 

significar mais lucros para você. 

5. Muitos programas de afiliados 

 

Quando o assunto é ganhar dinheiro com blogs, menos pode significar mais. 

Como assim? Quanto menos programas de afiliados concorrendo entre si pela 

atenção e cliques do leitor, mais chances você tem de ganhar dinheiro. O ideal 

é começar com dois e ver o retorno. Nunca encher o blog de banners de 

programas de afiliados, pois isso será péssimo para sua produtividade. 

6. Anúncios mal localizados ou configurados 

 

Talvez você já tenha o programa de afiliados ideal, mas não o utiliza 

corretamente em seu blog. Vou explicar utilizando o Hotwords e o Google 

Adsense. 

6.1 Hotwords 

 

Uma maneira de aumentar os cliques nos anúncios é destacar a palavra com 

uma cor diferente do restante do texto. Ela precisa ser agradável à leitura, 

mas chamar a atenção do leitor para algo diferente no texto. Faça seus testes 

até chegar a cor ideal. 
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6.2 Google Adsense 

 

O Adsense é o programa de afiliados mais utilizado para monetização de 

blogs. Geralmente o retorno é certo, mas é preciso ficar atento para colocar os 

blocos de anúncio no tamanho e posição corretos. Vou relacionar algumas 

dicas simples. 

 Blocos de anúncios (728×90) embaixo do menu 

 Blocos de links quadrados na sidebar 

 Permitir anúncios de vídeos (eles pagam mais) 

 Criar anúncios baseados em critérios, assim você saberá qual a melhor 

região de seu blog 

 Evite banners no header, quase sempre eles são ignorados e recebem 

os melhores anunciantes 

 Baixe meu e-book “Como ganhar dinheiro com o Google Adsense34” 

 Contrate meus serviços de consultoria nessa área em 

http://gustavofreitas.net. 

 

 

 

 

 

                                                                 
34

 http://gustavofreitas.net/ganhar-dinheiro-google-adsense-ebook/  

http://gustavofreitas.net/
http://gustavofreitas.net/ganhar-dinheiro-google-adsense-ebook/
http://querocriarumblog.com.br/feeds-e-feedburner-aprenda-a-ganhar-dinheiro-com-eles/
http://gustavofreitas.net/curso-completo
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Planeje os próximos passos 

 

Chegamos ao final dessa pequena caminhada de 7 passos para transformar 

seu Blogspot em um Blog Profissional. E agora? Agora é planejar os próximos 

passos. Analise o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser mudado 

e o que precisa ser mantido para que seu blog possa se consolidar como um 

Blog Profissional em seu nicho. 

 

Analise também seu desempenho como problogger. Ser blogueiro é uma 

atividade como outra qualquer. Você precisa de tempo para aprender. Leia 

bastante sobre o assunto, principalmente temas relacionados ao nicho de seu 

blog. 

 

Explore as redes sociais com perfis profissionais e divulgue seu blog. Entre em 

contato com outros blogueiros (eles não são seus concorrentes) e troque 

experiências, ferramentas e técnicas de divulgação.  

Colabore para melhorar esse e-book 

 

Esse e-book estará em constante atualização, tanto de técnicas como de 

ferramentas que podem surgir ou deixar de ter a importância que possuem 

neste momento. Você também pode colaborar na melhoraria dele com seu 

feedback no artigo abaixo e também ajudando a divulgar escrevendo um artigo 

em seu blog e apontando para o link abaixo. 

http://gfsolucoes.net/e-book-gratuito-blog-profissional-chega-a-sua-2a-edicao/.  

 

Conheça todos os meus e-books gratuitos no link abaixo: 

http://gustavofreitas.net/e-books/  

 

Conheça meu curso prático “Como criar um blog de nicho e ganhar 

dinheiro na internet”. 

http://gfsolucoes.net/e-book-gratuito-blog-profissional-chega-a-sua-2a-edicao/
http://gustavofreitas.net/e-books/
http://gustavofreitas.net/curso-completo
http://gustavofreitas.net/curso-completo

