
 http://empreendedorismoecarreira.com.br 

 

Como fazer Um 

Blog de Sucesso 

Passo a Passo 

 
As 5 etapas essenciais para você mesmo  

 

Fazer seu próprio  

Blog de Sucesso 

 
 



ÍNDICE 

Conteúdo: 
 

 

3 Passos essenciais para iniciar seu negócio online de sucesso ............................................ 3 

Passo 1: inicie um negócio online que você seja apaixonado .............................................. 7 

Passo 2: Encontre e foque no seu objetivo ......................................................................... 8 

Passo 3: treinamento e conhecimento essenciais para o sucesso do seu negócio digital.. 10 

Como criar um blog de sucesso passo a passo? Parte #1-O Nicho  ..................................... 13 

Passo #1-Escolher o nicho ou tema geral para que seu blog seja um sucesso ................... 14 

Como criar um blog de sucesso passo a passo? Parte #2-O Nome ..................................... 23 

Passo #2-A escolha de um bom nome ou domínio para o seu blog................................... 24 

Como criar um blog de sucesso passo a passo? Parte #3-A Plataforma ............................. 30 

Passo #3 – A escolha da Plataforma .................................................................................. 32 

Como criar um blog de sucesso passo a passo? Parte #4-A Hospedagem .......................... 38 

Passo #4- A escolha da hospedagem ideal ........................................................................ 39 

Como criar um blog de sucesso passo a passo? Parte #5-O Template ................................ 49 

Passo #5-A escolha do template, do tema, da cara, do visual do seu blog ........................ 51 

CONCLUSÃO ................................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 



Termos e Condições 
 

Direitos Autorais 
 

O autor, Altemar Pires, transfere a todas as pessoas que adquirirem 

este Ebook os seguintes direitos: 

 

 Copiá-lo e distribuí-lo livremente em forma digital ou impressa 

 

 Oferecê-lo de presente para quem desejar 

 

 Disponibilizá-lo em sites de downloads  

 

 Oferecê-lo como brinde ao vender outros produtos digitais na 

Internet  

 

 Oferecê-lo gratuitamente às pessoas que se inscreverem na sua 

lista de contatos em seu site 

 

IMPORTANTE: 

 

Somente não é permitido modificar qualquer parte do conteúdo deste 

material sem a prévia autorização do autor. 

 



Aviso Legal 
 

 

Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a informação nesta 

publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por erros, omissões 

ou interpretações erradas deste livro. Quaisquer referências a pessoas 

específicas, organizações não são intencionais. 

 

Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias para 

um rendimento. Isso, dependerá das circunstâncias, atitudes e das ações de 

cada um. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio julgamento sobre as 

suas circunstâncias e agir de acordo com isso. 

 

Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal, de negócios 

ou financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar serviços de 

profissionais competentes nos campos legais, de negócios e finanças. 

 



3 Passos iniciais para criar 

seu negócio online de 

sucesso 

 
 

Já que você deseja iniciar um negócio online de sucesso, vou lhe mostrar 3 

passos essenciais para que você realize seu desejo. Antes de mostrá-los, 

gostaria que soubesse de alguns fatos que servirão de alerta.  

Devido a grande facilidade de se iniciar um negócio online, diariamente são 

criados mais de 20 mil sites e blogs. Mas, o que acontece com esses sites? 

 



Como iniciar um negócio online de 

sucesso? 

  

Infelizmente, mais de 90% desses sites/blogs são abandonados ou retirados 

do ar por seus criadores. 

Por que isso acontece? 

Eles não possuíam a mentalidade e atitude necessárias para vencer. 

Também não obtiveram treinamento qualificado, algo essencial para 

empreender qualquer negócio de sucesso digital ou físico. 

 

Esse E-book contém o passo a passo do sucesso 

 

Para que você não cometa esses mesmos erros e colha os mesmos resultados, 

decidi criar esse   E-book com todos os passos necessários para que 

você possa montar seu negócio online e alcançar o sucesso que deseja.  

Você pode ter certeza que o conteúdo deste E-book será um divisor de águas na 

trajetória do seu negócio de sucesso online. 

Por isso não deixe de lê-lo atentamente até o final. 

Vamos começar? 

  

http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/


Passo 1: inicie um negócio online que 

você seja apaixonado 

 

  

 Paixão pelo que faz é essencial para um negócio de sucesso na internet. 

 

Para que seu negócio online tenha sucesso, é preciso ter paixão por ele. Só 

assim você terá a disposição necessária para enfrentar os desafios que virão. 

Quando observamos a trajetória dos maiores empreendedores de negócio 

online de sucesso, notamos que todos eles têm pelo menos uma coisa em 

comum: São apaixonados pelo que fazem. 

Com paixão enfrentamos as dificuldades montanhescas como meras pedrinhas 

em nosso caminho. Com paixão nada será capaz de nos desviar de nosso 

objetivo até que o tenhamos alcançado. 

Portanto, quando estiver enfrentando dificuldades, não espere que a solução 

venha de fontes externas, pois a solução sempre estará dentro de você: 

“A Paixão” pelo seu negócio. 

 

  DICA EXTRA: 

Se você já tem um negócio online e não está apaixonado por ele, desenvolva 

a paixão por listar todos os pontos positivos ( benefícios que já lhe proporciona 

ou tem o potencial de proporcionar) do seu negócio virtual e comece o dia lendo 

e meditando neles. 

 

  



Passo 2: Encontre e foque no seu 

objetivo       

 

   Acredite: Nenhum projeto seu será bem sucedido se não tiver o objetivo bem 

definido e focado.  

Por isso, se quer que seu  negócio na internet alcance o sucesso,  siga estas 

orientações: 

 

 Antes de começar seu site/blog defina claramente que objetivo final deseja 
alcançar com ele. 

 

 Anote todas as metas que terá de atingir antes de chegar ao seu objetivo 
final idealizado. 

 

Mas qual é o prazo ideal para atingir as minhas metas: curto, médio ou longo 

prazo? Talvez pergunte. 

 

A Curto prazo, deve ser seu envolvimento e desenvolvimento pessoal em 

relação ao seu negócio na internet. Precisa ser rápido em ações que te 

envolvam cada vez mais com seu novo negócio online. 

Do mesmo modo, terá que definir quais são as habilidades que precisará 

desenvolver para empreender melhor e alcançar mais rápido o seu objetivo 

desejado. 

Metas de médio e longo prazo. Para definir e alcançar as metas de médio e 

longo prazo, primeiro pergunte-se: 

O que eu quero realizar por meio do meu negócio online? 



Se o objetivo for ganhar dinheiro: 

 

 Ele será minha fonte de dinheiro extra? 

 Será minha fonte principal de renda? 

 Quanto pretendo ganhar com meu negócio virtual? 

 

 

 Se o objetivo for realizar outros projetos: 

 

 Usarei para comprar minha casa própria? 

 Vou financiar minha educação ou de meus filhos? 

 Será para melhorar minha qualidade de vida e de minha família?  

 A renda do meu negócio digital será usada para financiar minhas viagens 
pelo mundo? 

 

  

Após definir o objetivo e as metas para alcançá-lo, não deixe que nada desvie 

seu foco.  

Nessa etapa você terá que “pôr a mão na massa” e não parar até que seu 

objetivo seja alcançado. 

 

 DICA EXTRA: 

Escreva seu objetivo principal ao empreender seu negócio online de sucesso, 

bem como as metas intermediárias que utilizará para alcançá-la em uma nota, 

depois cole ou pendure num lugar bem visível em seu local de trabalho.  

 

  



Passo 3: treinamento e conhecimento 

são essenciais para o sucesso do seu 

negócio digital 

 

  

 Em vista dessa necessidade, eu lhe darei a melhor dica do passo 3.  

  

A melhor dica para iniciar  

um negócio online de sucesso: 

  

 Procure o melhor curso da área e, ao encontrá-lo, estude, estude, e 
estude. E depois de estudá-lo bem, aplique, aplique e aplique de novo. 

Sem o conhecimento e sua aplicação não será possível alcançar o sucesso em 

seu negócio online. 

Não tenha dúvida: essa é a melhor maneira de se conseguir alcançar o 

sucesso no mundo dos negócios digitais. 

Você deve fazer o máximo para adquirir conhecimento.  

E, quanto mais você estudar sobre o seu negócio virtual, e seu desenvolvimento 

pessoal, mais bem sucedido será seu negócio online, porque você será um 

líder nesta área. 

Mas, onde encontrar o melhor curso de negócios online que me ajude a 

alcançar o sucesso? 

A princípio essa questão parece difícil de resolver, não é mesmo?  



Mas eu encontrei um método fácil e consegui resolver a questão. E você 

também poderá conseguir. Sabe como? 

Fui até o papai Google (ou a mamãe , como preferir) e digitei: 

  

 

Depois apertei ENTER. 

Sabe qual foi o resultado? 

Resultado da pesquisa: 

 FÓRMULA NEGÓCIO ONLINE 

  

 

  

O que há de tão especial no  

curso Fórmula Negócio Online? 

  

http://hotmart.net.br/show.html?a=A2306528a


Primeiro, o criador e instrutor do curso, Alex Vargas, conquistou a fama de ser 

o Jovem mais bem sucedido em criar negócios online de sucesso em séries. 

Segundo, como ele mesmo garante, encontrou a fórmula do sucesso dos 

negócios digitais e colocou tudo em um passo a passo simples que qualquer 

iniciante pode executar sem muitas dificuldades.  

Se desejar saber o 3°, 4°, 5°… E outros motivos pelos quais os milhares de 

alunos do curso o elegem como o melhor, baixe o E-book Grátis e veja o vídeo 

explicativo que o Alex Vargas fornece. Para isso basta acessar através do 

banner abaixo. 

 

É claro que, além desses 3 passos, existem outros necessários para que o 

seu negócio online seja Um Sucesso! 

Vamos a eles? 

 

 

http://hotmart.net.br/show.html?a=A2306528a
http://hotmart.net.br/show.html?a=A2306528a


Como criar um blog de 

sucesso passo a passo? 

Parte #1-O Nicho 
 

 

 

Todo mês, em média, 50 mil pessoas perguntaram “como criar um blog?”; 

1900 perguntaram “como criar um blog de sucesso?”; outras 1000 perguntaram 

“como criar um blog passo a passo?”.  

Por isso, presumindo que você faz parte de um desses grupos, decidi criar esse 

E-book que tem o objetivo de ensinar a você, do zero, como criar um blog de 

sucesso passo a passo. 

Na verdade, este E-book faz parte de uma série de artigos que teve sua 

introdução no artigo “3 Passos essenciais para iniciar seu negócio online de 

sucesso”.  

http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/wp-content/uploads/2015/10/Bonecos-segurando-nome-Blog.jpg


Se desejar, visite o site e leia a série de artigos com todas suas 

atualizações. 

E vale lembrar a promessa que fiz no artigo citado de que, no final da série que 

ensina como criar um blog de sucesso passo a passo, entregaria a todos vocês, 

leitores fiéis, “Um Presente Surpreendente”. 

Bem, este E-book é o seu presente. Aceite-o, faço isso de coração! 

 

Agora vamos ao que interessa? 

O primeiro passo para saber como montar um blog de sucesso passo a 
passo é: 

 

  

Passo #1-Escolher o nicho ou tema 

geral para que seu blog seja um 

sucesso 
  

O que é o nicho ou tema geral? 

 

É o assunto principal que norteará tudo o que você postará nele.  

É o nicho ou tipo de negócio, a área que pretende atuar ou empreender através 

de seu blog. 

Que tipo de assunto, negócio ou nicho tratará seu blog? 

 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
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Veja 10 exemplos dos nichos mais usados: 

 Ganhar dinheiro na internet 

 Emagrecimento 

 Ganhar massa muscular 

 Relacionamento 

 Tecnologia 

 Beleza 

 Moda e dicas femininas 

 Dicas para o universo masculino 

 Avaliações de produtos 

 Jogos 

  

Os 3 critérios chave para você fazer a 

escolha do seu nicho 
   

Para que o seu blog seja um verdadeiro sucesso, terá que levar em conta pelo 

menos 3 critérios ao fazer sua escolha do tema: 

  

1. Eu amo falar desse assunto? 

2. Tenho bom conhecimento desse nicho ou facilidade em aprender? 

3. Ele tem um bom potencial para gerar lucros? 

 

 Depois que analisar se realmente ama o nicho que deseja trabalhar e se possui 

conhecimento ou facilidade para desenvolvê-lo... 

Faltará levar em consideração o 3º critério: 

Como saber se o tema que eu amo e conheço bem tem um bom 
potencial para gerar lucros? 

 

  



Uma técnica simples para descobrir isso é fazer uma pesquisa digitando o 

assunto no buscador do Google, no youtube e no facebook, e analisar os 

seguintes resultados: 

  

 Se tiver muitos blogs, vídeos do Youtube e páginas do Face  falando desse 
assunto 

 Se há muitas ofertas de produtos e serviços relacionados a ele  

 E se tem bastante interação do público 

  

  

Se esses resultados forem encontrados nessas buscas, esse é, sem dúvida, um 

nicho com grande potencial de lucros. É claro que, em consequência disso, 

possivelmente haverá uma concorrência proporcional. 

Existe ainda outra maneira (eu considero a melhor de todas) para descobrir se o 

seu tema tem um bom potencial lucrativo: 

Usar a ferramenta Planejador de palavras-chave do Google. 

Por incrível que pareça, seu uso é simples e gratuito.  

Vamos ver como funciona na prática? 

  

  

Para iniciarmos você precisará usar sua conta de e-mail do Gmail. 

Caso ainda não possua, eu te espero, vá até o Gmail e crie sua conta.  

…, ..., ..., 

Agora que você criou sua conta do Gmail... vamos lá? 

  

https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner


Acesse o Planejador de palavras-chave neste endereço AQUI: 

  

  

 

Ao  abrir esta página, faça login ou crie uma conta nos locais indicados pela 

seta. 

   

 

Continua na próxima página... 

 

 

 

 

 

https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner
https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner


Na próxima tela, clique no local indicado pela seta. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na tela abaixo escreva as palavras-chave (ou frase) no campo indicado pela 

seta e clique em obter ideias conforme a seta indica. 

  

 

  

  

 



Desta vez aparecerá uma tela com os resultados das médias de pesquisas 

mensais das palavras-chave buscadas. 

 

  

( Se desejar saber em detalhes o passo a passo de como usar o Planejador, veja o tutorial 

em português do próprio Google:  como usar o planejador de palavras-chave)  

  

Note que os termos diretamente relacionados a ganhar dinheiro na internet se 

somados o resultado será 52.300 buscas mensais. 

  

A que conclusão esta pesquisa nos permite chegar? 

  

Que o tema ou nicho relacionado a ganhar dinheiro na internet tem um grande 

público alvo.  Portanto, criar um blog para trabalhar esse tema possui um 

grandioso potencial de rentabilidade. 

  

https://support.google.com/adwords/answer/2999770?hl=pt-BR
https://support.google.com/adwords/answer/2999770?hl=pt-BR
http://empreendedorismoecarreira.com.br/ganhar-dinheiro-extra-em-casa-com-trabalho-na-internet-e-mito/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/ganhar-dinheiro-extra-em-casa-com-trabalho-na-internet-e-mito/


E agora, como criar um blog de sucesso 

passo a passo com essas informações? 

   

Se você ainda não escolheu o Nicho para trabalhar em seu blog, use as dicas 

deste artigo e faça isso ainda hoje. 

 

O que fazer se você já escolheu o nicho ou se já montou um blog? 

 

Faça uma análise profunda desse nicho e se chegar a conclusão de que ele não 

passou no teste dos 3 critérios chave para a escolha do nicho ideal para 

construir o seu blog… 

 

Tenho de ser franco com você: chegou a hora de repensar, de mudar, de 

recomeçar. 

 

Não tenha medo de tomar as decisões que forem necessárias para criar um blog 

que tenha as condições ideais para ser um sucesso. 

 

As pessoas vencedoras são assim mesmo. Remar contra a maré nunca foi uma 

boa opção e nem uma decisão de sabedoria. O melhor e mais sábio a se fazer é 

ir a favor do vento e da maré. 

 



Por outro lado, se o tema escolhido para o seu blog se basear nos 3 critérios 

chave para a escolha do nicho ideal, parabéns, você encontrou o 

nicho perfeito para você. 

Depois de escolher o nicho que pretende usar na criação de seu blog de sucesso 

passo a passo, poderemos passar para as próximas etapas ou passos.  

  

No próximo tema, trataremos de mais um passo importante da série como 

criar um blog de sucesso passo a passo: 

 

 

A escolha de um bom nome ou domínio para o seu blog.  

 

Esse passo será abordado debaixo do próximo tema... 

 

 

 

 

 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-2-o-nome/


Como criar um blog de 

sucesso passo a passo?-

Parte #2-O Nome 
 

 

Agora, vamos falar sobre mais um importante passo ou etapa para que você 

saiba como criar um blog passo a passo. Saber como criar um blog, ou 

melhor, como fazer um blog de sucesso, exigirá que você siga as etapas de sua 

criação com a maior atenção possível, e que não deixe passar nada por alto.  

 

Como criar um blog de sucesso passo a 

passo-A escolha do Nome de domínio 

  



E uma das etapas que não deverá ser negligenciada é a da escolha do nome ou 

o domínio do seu blog. 

  

Quero lembrar a você que as informações que estou fornecendo neste e-book, 

servirão tanto para quem está começando a montar seu blog do zero 

quanto para quem já possui um blog e deseja melhorá-lo. 

  

No tema introdutório, “3 Passos essenciais para iniciar seu negócio online 

de sucesso”,  falei de três coisas essenciais que você tem de possuir ou 

adquirir para que o seu empreendimento digital seja um sucesso e não um 

fracasso. 

 Na sequência, no tema “Como criar um blog de sucesso passo a passo?-

Parte #1-O Nicho” mostrei a importância de se escolher o “nicho certo para 

você”, dei dicas e mostrei a melhor maneira de se fazer isso.  

 Escolher o Nicho, o negócio ou o assunto do seu blog foi o “Passo 

#1” desta série. 

 Deste modo, agora vou falar do segundo passo: 

  

 Passo #2-A escolha de um bom nome 

ou domínio para o seu blog 
  

Nome ou domínio refere-se ao endereço que o seu site/blog terá na internet. 

Por exemplo, este meu site/blog foi registrado com o seguinte nome de domínio 

ou endereço: 

www.empreendedorismoecarreira.com.br 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/
www.empreendedorismoecarreira.com.br


É através desse nome ou endereço que você registrar que o seu blog será 

encontrado na internet, em todo o mundo. Ele será a identidade digital do seu 

blog. 

Por isso, para saber como criar um blog que realmente seja um sucesso, terá de 

aprender a importância de uma boa escolha do nome ou domínio.                     

        

Talvez você esteja se perguntando: 

  

O que eu devo levar em conta ao 

escolher o nome do meu blog? 

   

Para lhe ajudar, preparei algumas dicas sobre os critérios que vão valorizar o 

nome do seu domínio:  

8 Dicas para valorizar o nome do seu Blog 

   

1. O nome deve se identificar com o tema ou nicho do seu blog  

2. Levar em conta como o seu público poderá reagir a ele 

3. Deve referir-se a uma necessidade específica ou um desejo  
4. Se possível, ser bem diferente dos nomes existentes 

5. Tem de soar bem, ser bonito, ter charme 

6. Ser fácil de escrever e ser lembrado 

7. Gerar curiosidade 

8. Usar palavras-chave com muitas buscas do seu nicho no nome 

  

Mesmo com essas dicas ainda não tem ideia de um nome? 

Com as próximas dicas tenho certeza que você conseguirá. 

  



2 Dicas práticas para a escolha do nome 

do seu blog 

  

 DICA 1 – Vá até o Planejador de palavras-chave e digite o nicho que 

pretende empreender em seu blog. 

   

Se não souber como fazer isso, veja o artigo “como criar um blog de 

sucesso-parte #1”. 

Se você já sabe como fazer acesse o Planejador direto daqui.  

Planejador de palavras-chave: 

https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner 

Copie as palavras-chave com o maior número de buscas e cole num arquivo do 

Word, ou no bloco de notas do seu computador, ou escreva no seu caderno .  

  

 DICA 2 – Acesse o Google e digite na guia de pesquisa o nome do 

nicho que você escolheu. 

  

Por exemplo, ganhar dinheiro na internet, empreendedorismo e carreira, dicas 

de beleza feminina, emagrecer e assim por diante. 

Depois que você digitar o nicho que você escolheu, observe os nomes dos 

domínios que falam do assunto. 

E com base nestes nomes e as palavras-chave anotadas, você poderá usar toda 

sua criatividade para construir a sua marca, o nome do seu futuro blog de 

sucesso. 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/
http://empreendedorismoecarreira.com.br/como-criar-um-blog-de-sucesso-passo-a-passo-parte-1-o-nicho/
https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner
https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner


  Ainda está difícil? 

  Então, vamos a um exemplo prático: 

  

 Na guia do Google, DIGITEI: 

  empreendedorismo e carreira   

  

RESULTADO DA PESQUISA: 

   

Observe os nomes dos domínios dos 3 primeiros sites que falam sobre o 

tema empreendedorismo e carreira: 

1. empreendedorismoecarreira.com.br 

2. administradores.com.br 

3. guiadacarreira.com.br 

  

Note que o primeiro site que aparece na busca, hoje, é o meu. Por quê?  Porque 

ao criar o nome, coloquei em prática todas as dicas que já dei neste e-book, e 

outras que ainda darei.   

  



As 3 Melhores Dicas 

  

Das 8 dicas listadas acima, gostaria de destacar três em especial: 

   

1.  O nome leva em conta duas necessidades ou desejos 
que estão em alta: 

  

  Empreender o seu próprio negócio 

 

  Fazer carreira 

  

Hoje em dia, estes dois nichos estão bem relacionados entre si, pois 

empreendedorismo já é considerado uma carreira. 

  

 2.  O nome Empreendedorismo e Carreira se 
identificam com o tema geral do meu blog... 

  

Que é criar e gerir seu próprio negócio e fazer do empreendedorismo sua 

própria carreira. 

   

 

 

 



3.   Em meus artigos sempre uso palavras-chave 
relacionadas à palavra temática principal do meu blog: 

  

empreender, empreendedorismo, empreendedor, empreendimento, criar , fazer, 

construir negócios e outras relacionadas.Também faço uso delas em meu 

slogan: “o site do empreendedor”… 

  

  O que fazer agora? 

  

 Aplicando todas essas dicas, anote os nomes mais interessantes que conseguir 

criar. 

Esses nomes anotados serão usados na Parte 4, onde você Registrará seu 

próprio Nome de domínio ou endereço de seu site. 
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Como criar um blog de 

sucesso passo a passo? 

Parte #3-A Plataforma 
 

 

Teoricamente saber como criar um blog pode parecer bem fácil, e na verdade 

é. Entretanto, saber como criar um blog de sucesso envolverá conhecer uma 

sequência de ações e escolhas que terá de fazer com sabedoria.  

 

Como criar um blog de sucesso passo a 

passo-A Plataforma 

  

Para lhe ajudar, nesta terceira parte do e-book que ensina como criar um blog 

passo a passo, vou lhe mostrar a sequência de ações ou passos necessários, 

bem como as escolhas que terá de fazer, para que você tenha o seu Blog 

propriamente dito. 



Já forneci informações sobre as ações e escolhas anteriores a esta etapa da 

criação de seu blog nos primeiros capítulos deste e-book. 

Eles estão colocados nesta sequência: 

“3 Passos essenciais para iniciar um negócio online de sucesso”  

“Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #1-O Nicho” 

“Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #2-O Nome” 

No primeiro capítulo considerei três passos iniciais essenciais para que seu 

negócio seja um sucesso: 

 

 Iniciar um negócio online que você seja apaixonado  

 

 Encontrar e focar no seu objetivo 

 

 Participar de treinamentos e adquirir conhecimento do seu negócio 
digital 

 

Nas duas partes anteriores iniciei uma sequência de passos para a criação do 

seu Blog: 

 

1. Escolher o nicho ou tema geral para que seu blog seja um sucesso  

 

2. A escolha de um bom nome ou domínio para o seu blog 

 

 À partir de agora, vou considerar com você o passo de nº 3: 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
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Passo #3 – A escolha da Plataforma 
 

Deduzindo que você já tenha escolhido o nome ou domínio para o seu blog, 

agora temos que registrar este nome. 

Só que, antes do registro, é melhor que você já tenha escolhido a plataforma e 

também a hospedagem. 

Vamos começar pela plataforma. 

 

Como fazer um blog de sucesso 

usando a plataforma ideal? 

 

Saber como criar um blog de sucesso, também envolve saber como escolher 

a plataforma ideal. 

Portanto, a escolha da plataforma é um requisito fundamental para o sucesso 

do seu blog. Pois é através dela que gerenciamos as diversas partes de nosso 

blog e publicamos todo o conteúdo dele. 

Por incrível que pareça, a melhor, a mais simples e mais usada plataforma para 

gerenciamento de blogs é gratuita. 

A plataforma WordPress  é a mais utilizada pelos blogueiros profissionais. 

 

Por quê? 

 

Observe alguns motivos. 

  



15 motivos para construir seu blog na 

plataforma WordPress: 

  

01 – Fácil de instalar e usar. 

02 – É simples. Não precisa ter nenhum conhecimento de programação e 

nem códigos. 

03 – A curva de aprendizagem é simples e rápida, independente do seu 

nível de conhecimento. 

04 – É versátil . Pode ser usada para criar blogs, sites ou lojas online.  

05 – É totalmente personalizável. O que não gostar pode modificar a seu 

gosto. 

06 – Possui um número infindável de plugins que permitem fazer o que 

você imaginar em seu blog. 

07 – Existem milhares de templates (temas) para deixar seu blog com a 

cara que você quiser. 

08 – É totalmente otimizável (SEO) para os motores de busca como o 

Google e, assim, conseguir tráfego gratuito.  

09 – Possui um editor visual que permite que você escreva um artigo e o 

publique sem qualquer conhecimento de códigos. 

10 – Permite que você gerencie facilmente todas as imagens, sons e 

vídeos. 

11 – Permite a criação de menus e categorias. 

12 – Possui um sistema constante de atualização automática. 

 



13 – possui a versão em português. 

14 – “Todo mundo” ensina a como usar, incrementar e resolver problemas 

com esta plataforma. 

15 – E, como não bastasse, ainda é gratuito. 

  

 Detalhes positivos da Plataforma WordPress 

  

Com todas estas características vantajosas, eu não poderia ter deixado de criar 

meus blogs nesta excelente Plataforma. 

Veja alguns detalhes internos deste blog: 

Tela de Login 

  

 



Painel de controle 

 

  

É através deste painel de controle que fazemos todas as configurações do blog.  

É aqui que postamos todo o conteúdo que é visualizado pelos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Observe a página ou painel onde crio posts para o site Empreendedorismo e 

Carreira: 

 

  

Como pode ver é uma página bem simples para edição de texto.  

Porém, tem toda a funcionalidade que precisará. E se desejar novas 

funcionalidades, é só fazer uma pesquisa que provavelmente encontrará um 

plugin que satisfará tal necessidade. 
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Conclusão 

  

Acredito que ficou claro a razão dos blogueiros usarem a plataforma 

WordPress. 

 

Mas, se ainda tiver dúvidas quanto a excelência desta plataforma, faça 

pesquisas sobre este assunto. 

 

Após se aprofundando em conhecer melhor a plataforma onde seu blog será 

criado, aprenda o próximo passo para aumentar seu conhecimento em como 

criar um blog de sucesso passo a passo. 

 

Veja a Parte 4 deste e-book na próxima página. 

 

 

 

 

 

 



Como criar um blog de 

sucesso passo a passo?-

Parte #4-A Hospedagem 
 

Neste artigo vou lhe ajudar a fazer uma das mais importantes escolhas daqueles 

que querem descobrir como criar um blog de sucesso: a escolha 

da hospedagem. Essa escolha é muito importante porque a  empresa de 

hospedagem será o lugar de domicílio do seu blog. 

 

Como criar um blog de sucesso passo a 

passo?-A escolha da hospedagem 

 Todas as mais de 50 mil pessoas (citadas na Parte #1 desta série) interessadas 

em saber como criar um blog de sucesso e, vão se deparar com esta escolha 

que enumerei como o quarto passo desta série “como criar um blog de sucesso 

passo a passo”. 

 Portanto, é muito importante que você saiba como escolher a hospedagem 

ideal para o seu blog. Por isso, vamos considerar esse assunto neste artigo.  

  



Passo #4- A escolha da hospedagem 

ideal 
  

O que é a hospedagem? 

 Resumidamente, Hospedagem é o serviço contratado de uma empresa 

especializada que nos aluga espaços em seus servidores para alojarmos nosso 

blog ou site. 

Esse serviço pode ser pago mensal, trimestral, semestral ou anualmente.  

  

O que define uma hospedagem ideal? 

  

Embora possa parecer que o local da hospedagem não seja importante na 

criação do seu blog, posso lhe garantir que existem muitos motivos para que 

você leve esta escolha a sério, é claro, se realmente deseja construir um blog 

que faça a diferença e alcance o sucesso. 

Portanto, se você está desejoso de aprender a como criar um blog de sucesso, 

fique ciente de que antes precisará aprender a como escolher uma hospedagem 

que o ajude a alavancar o seu blog. 

Vou citar alguns dos principais  motivos para se escolher um bom serviço de 

hospedagem. 

 

 

 

 



4 motivos para se contratar um bom serviço de 
Hospedagem para o seu blog 

  

 A hospedagem pode contribuir para os bons resultados de sua estratégia 
de conteúdos. E, lembre-se sempre: ”conteúdo é Rei”. 

 

 Ela ajuda no ranqueamento do seu site/blog. 

 

 Também garante que seus visitantes tenham estabilidade e qualidade ao 
acessar o seu blog. 

 

 E por último, a boa organização e qualidade da navegação fornecida pela 
hospedagem ajudam na indexação nos mecanismos de buscas, 
especialmente do Google. 

  

Isso nos mostra que aprender a como fazer um blog de sucesso passo a 

passo, de modo profissional, envolve entender a importância de um bom 

serviço de hospedagem e fazer a escolha certa. 

Existem muitas empresas de serviço de hospedagem a nossa disposição.  

Por isso, para que você escolha uma que seja ideal para o seu projeto de 

criação de um blog de sucesso, fiz uma lista de 10 requisitos mínimos que 

uma boa empresa de hospedagem deve preencher. 

 

  

 



10 requisitos que uma boa hospedagem 

precisa preencher para alojar nosso blog 

  

01- Qualidade no atendimento ao cliente e confiabilidade 

 

02- Painel de controle fácil de usar 

 

03- Forneça uma hospedagem estável, segura e confiável 

 

04- Possua Planos de Domínios ilimitados 

 

05- Volume de espaço de disco acima de 50 GB 

 

06- Tenha especialidade em WordPress 

 

07- Possua aplicativos que facilite a criação do blog 

 

08- Suporte 24 hs Por dia durante os 7 dias da semana 

 

09- Acessibilidade 

 

10- Um bom, ou melhor, um ótimo custo benefício 

  



Levando em conta todos estes requisitos, consegui encontrar apenas uma 

empresa que os preencheu, a Hostgator. Por isso, ela foi minha eleita. 

  

Além desses requisitos ela também me proporcionou outra facilidade ou 

comodidade: 

A opção de registrar o nome ou endereço de domínio diretamente do 

seu painel, sem precisar contratar e pagar outra empresa. 

  

A qualidade, facilidade, excelente suporte, e um preço convidativo, sem dúvida, 

é o que faz da Hostgator uma das melhores (a melhor em minha opinião) 

empresas de hospedagem do mundo! 

  

Como este e-book tem como objetivo lhe ensinar como criar um blog passo a 
passo, fiz um tutorial para você com toda a parte prática deste passo. 

  

Aproveite e use esse tutorial para contratar sua hospedagem e registrar o seu 

domínio. 

  

Agora vamos deixar de blá, blá, blá e vamos à prática! 

 



Passo a passo de como contratar 

a hospedagem e registrar o domínio 

para a criação do seu blog de sucesso 

  

Acessar a área de hospedagem e escolher o plano  

  

Primeiramente acesse a área de hospedagem Hostgator clicando na seta: 

 

Serviço de hospedagem Hostgator 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hostgator.com.br/19590.html
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Na próxima página que se abrirá, clique na caixa “Conheça os Planos”. 

 

 

 Na tela de escolha de planos, sugiro que escolha o Plano M. 

Por quê? 

Por 3 principais motivos: 

1- Se você pretende criar um blog de sucesso, bem profissional, é 

“recomendadíssimo” que registre tanto a terminação .com.br como a .com. 

Assim impedirá que alguém se aproveite do seu sucesso e registre um blog com 

o mesmo nome do seu blog, apenas com a terminação diferente.  

2- Os criadores de blogs de sucesso aprenderam que criar um blog é bom, criar 

dois blogs é melhor ainda e criar três blogs é bom demais!  

3– Fazer blogs de vários nichos rentáveis tem sido uma das principais 

estratégias dos blogueiros profissionais de sucesso. 

  



Registrar quantos domínios quiser é o plano ideal 

 Por esses motivos, ter um plano que lhe permita registrar quantos 

domínios quiser é o plano ideal. 

Como pode ver na tela abaixo, ter o melhor serviço de hospedagem para um 

trabalho profissional, caso decida pelo plano semestral, pagará menos de 20 

reais ao mês. 

O baixo custo é uma das grandes vantagens de se trabalhar com a criação de 

blogs. 

Após analisar a melhor opção para você e fazer a escolha do plano, clique 

em “Contrate Agora”. 

 

 

 



Registrar o nome ou domínio do seu blog 

Nesta tela você registra o nome do seu blog que também será o endereço dele 

na rede digital internacional, a internet. 

Para simular eu tentei registrar o nome criarblog e recebi o aviso que esse nome 

está indisponível. Isso significa que alguém já o registrou. 

OBS: Escreva apenas o nome do blog que você criou sem o www e  sem o 

.com.br e clique na guia “verificar”. 

 

  

 

 

 

 

 



Como eu já havia escolhido alguns nomes alternativos, tentei o próximo nome 

da minha lista: criarblogdesucesso.  

Felizmente minha segunda escolha estava disponível para registrar o .com.br e 

o .com. 

 

Agora é só adicionar ao carrinho que logo virá a próxima etapa.  

 

 

 

 

 

 

 



Preencha seus dados e escolha a forma de pagamento 

  

Preencha corretamente todos os seus dados e escolha a forma de pagamento: 

boleto bancário, cartão de crédito ou Paypal, se tiver uma conta.  

Escolhendo “Boleto” o sistema criará um boleto e poderá imprimi-lo para 

pagamento. 

 

  

Se o pagamento for efetuado por cartão, levará de 2 a 24 horas para concretizar 

todo o processo de registro de seu domínio. Se for por boleto, poderá levar até 

48 horas. 

Depois que o seu domínio estiver registrado precisará dar outro passo 

importante da criação de seu Blog de Sucesso. 

Vou tratar deste próximo passo na Parte 5: 

 

 



Como criar um blog de 

sucesso passo a passo?-

Parte #5-O Template 
 

 

Como criar um blog de sucesso passo a passo é um tema bem recorrente em 

toda a internet. E, se tem uma coisa que demonstrará o quanto você entendeu 

sobre como criar um blog de sucesso, esta é a escolha do template ou tema do 

seu blog. O template é a cara do seu blog; é o seu cartão de visita e de 

revisita. 

 



Como criar um blog de sucesso passo a 

passo- A escolha do Template 

  

De que modo a escolha do template está relacionada a como criar um 

blog de sucesso passo a passo? 

O template ou visual do seu blog é tão importante que poderá determinar se o 

visitante explorará o seu blog ou se sairá correndo dele para nunca mais voltar.   

Por isso, a escolha do Tema ou Template do seu blog poderá determinar o 

sucesso ou o fracasso dele. 

Nesta Parte 5 deste e-book, vou lhe mostrar como fazer a escolha do Tema 

ou Template ideal. 

Nos capítulos anteriores, consideramos os  3 passos  essenciais que antecipam a 

criação do se blog e pode determinar o sucesso do seu negócio online: 

  

1 – A paixão pelo seu empreendimento 

2 – Foco total em seu objetivo 

3 – Conhecimento e treinamento constantes 

  

Depois falei detalhadamente de 4 passos sequenciais em quatro temas: 

 

 

  

http://empreendedorismoecarreira.com.br/negocio-online-de-sucesso/
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1 – Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #1-O Nicho 

2 – Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #2-O nome 

3 – Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #3-A Plataforma 

4 – Como criar um blog de sucesso passo a passo?-Parte #4-A hospedagem 

  

Se você achar que não entendeu muito bem algumas das partes, recomendo 

que faça uma nova análise delas. Vai lá, leia de novo e depois retorne aqui. 

Agora vou falar do 5° passo necessário para que você saiba como criar um 

blog de sucesso passo a passo: 

  

Passo #5-A escolha do template, do 

tema, da cara, do visual do seu blog  
 

Para lhe ajudar, vou dar 5 dicas que deverá levar em conta ao fazer esta 

importante escolha neste processo de como criar um Blog de Sucesso. 

 

5 DICAS ESSENCIAIS PARA A ESCOLHA DO TEMPLATE 

 

1.  O template deve ser rápido no carregamento das 
páginas 

  

Por que se espera que o template seja leve e proporcione um carregamento 

rápido? 
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Por 2 principais motivos: 

  

1 – O usuário não quer perder tempo esperando o carregamento da página. Por 

isso, muitas vezes ele sai do seu site antes mesmo que a página termine de 

carregar. 

2 – O Google considera o tempo de carregamento do site um fator importante 

para o seu rankeamento. 

  

2.   O tema deve ser responsivo para adaptar-se aos 
dispositivos móveis 

 

A cada dia aumenta ainda mais o número de usuários que utilizam celulares e 

tabletes para acessar a internet. 

Portanto, para não perder visitas ao seu site, o template deve ser responsivo ou 

ajustável aos dispositivos móveis.   

  

3.  Fácil personalização e fornecer bom suporte 

  

Alguns templates são tão complexos que seria preciso um curso intensivo para 

aprender como configurar suas opções de personalização.  

E quando vamos buscar suporte, descobrimos que só existe manuais e vídeos 

em inglês dificultando ainda mais o processo. 

 



4.  Template Premium ou grátis? 

Existem centenas ou milhares de temas (templates) gratuitos. E muitos ao 

iniciar seu primeiro blog começa a instalar um após outro só para chegar a 

conclusão que, se quisermos ter um blog profissional, precisaremos pensar e 

agir como um profissional. 

Se você já entendeu o espírito do processo de como criar um blog de sucesso, 

perceberá que procurar por coisas gratuitas nos passos mais importantes será 

perda de tempo e resultará no atraso no processo de criação do seu blog.  

 Dica extra não opcional: 

Só compre um template que tenha sua qualidade comprovada.  

  

5.  Simples de visual e otimizado para SEO   

  

Se você pretende usar seu blog para ganhar dinheiro com ele, então esta dica é 

uma das mais importantes. 

Ela está relacionada a 2 pontos extremamente importantes:  

  

1 – Simples para atrair visitantes e dar a eles uma boa experiência de 

navegação. 

2 – SEO para capturar os contatos de seus visitantes e futuramente transformá-

los em seus clientes. 

  

Se você está sabendo valorizar essas dicas, isso significa que está começando a 

entender a importância de como criar um blog de sucesso passo a passo.  

Para finalizar este assunto, gostaria de analisar uma última questão importante: 



Templates nacionais ou importados – 

qual comprar? 

  

Ao navegar na internet, encontramos diversos sites brasileiros com informações 

ainda em inglês, como por exemplo: 

Ler mais, posts relacionados, deixar uma resposta, comentár io, pesquisa … 

Por que isso acontece? 

Porque nem sempre é fácil localizar os locais no template onde é necessário 

fazer essas traduções. O pior é que isso mancha a reputação dos donos desses 

sites ou blogs. 

Ficam com a reputação de: incompetentes por não encontrarem os locais e 

fazer as devidas traduções; desinformados e leigos na língua inglesa; ou 

simplesmente relaxados por não fazer as configurações mínimas esperadas pelo 

usuário. 

Outro problema na decisão da nacionalidade do tema está relacionado com as 

atualizações e o suporte que podemos vir a precisar. 

Um tema nacional com qualidade comprovada pelos usuários e suporte em 

nossa língua materna, „cá entre nós‟, é tudo de bom! 

Eu mesmo experimentei três templates em meu site:  

1-Um gratuito que achei interessante inicialmente, mas depois vi que não 

supriria o que eu precisava para construir um blog de sucesso.  

2-Depois adquiri um Tema da coleção Elegant Themes. Sofri para fazer todas as 

configurações e traduções tanto das áreas visíveis aos usuários quanto as 

internas. E, depois de tudo pronto, vinha uma nova atualização e voltava às 

configurações originais. 



3-Após tudo pronto, cheguei a conclusão que eu precisava de algo mais 

específico para o meu blog. Daí, encontrei este tema atual do Blog 

Empreendedorismo & Carreira, no qual você baixou este e-book. 

 

E tenho de admitir: 

 

Foi a melhor aquisição que fiz na jornada de construção do meu blog. 

 

Por isso, não posso deixar de recomendá-lo nesta etapa importante do seu 

aprendizado em como criar um blog de sucesso passo a passo.  

  

Template ConversionWP Premium 

  

Vou listar apenas alguns dos motivos que me levaram a adquirir este template:  

 Personalização Extremamente Fácil 
 100% Responsivo 

 Tutoriais em português 

Além de ser fácil a configuração, ainda tem vídeos, totalmente em português, 

ensinando passo a passo o que deve ser feito. 

Sempre que tiver alguma dúvida é só perguntar no grupo do facebook ou por e-

mail. 

  

 Vários plugins Premium que, se fossem vendidos em separado, 
valeriam quase R$ 300,00. 

http://empreendedorismoecarreira.com.br/
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 Esses são alguns dos que você pode ver em 
funcionamento no meu site: 

  

 Widget BioAutor 

Com o Bio Autor é simples e fácil colocar uma biografia sua na sidebar de seu 

blog. 

  

 Widget de Redes Sociais 

Com apenas alguns cliques terá suas principais redes sociais na sidebar. 

  

 Capturar Popup WP 

Com ele você poderá capturar e-mails usando popup‟s no seu blog. 

  

 TopArtigos widget 

Coloque os principais artigos para serem acessados facilmente na sidebar do 

blog. 

  

 Fixar Widget 

Fixe o Widget que você desejar para que o seu usuário continue visualizando 

enquanto usa a rolagem do site. 

 

  



 Caixa de Avisos no Topo 

Coloque um aviso com link no topo de seu blog e o usuário sempre lerá sua 

mensagem. 

  

Uma das maiores vantagens, falando-se em custos: 

 

 Não é cobrada mensalidade, o pagamento é único e ainda dá 
direito a atualizações automáticas para sempre.  

 

Quando eu o comprei, ele custava menos da metade dos bons templates 

americanos. 

 

Para saber o preço atual e ver o template ao vivo, bastará acessar o site oficial 

neste endereço: 

 

Site Oficial Template ConversionWP Premium 

 

 

 

 

 

 

https://go.hotmart.com/I3523660U


CONCLUSÃO 

Você consegue se lembrar de todos os passos para iniciar 
seu Blog de Sucesso? 

 

Seja como for, vamos relembrá-los em uma breve lista: 

 

3 Passos essenciais para iniciar seu negócio online de 
sucesso 

Passo 1: inicie um negócio online que você seja apaixonado 

Passo 2: Encontre e foque no seu objetivo   

Passo 3: treinamento e conhecimento são essenciais para o sucesso do 
seu negócio digital 

 

5 Passos práticos para seu Blog  

ser um verdadeiro Sucesso 

 
Passo #1- A escolha do nicho do blog  

Passo #2-A escolha do  nome ou domínio  

Passo #3 – A escolha da Plataforma 

Passo #4- A escolha da hospedagem ideal 

Passo #5- A escolha do Template, a cara do seu blog 
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Se for preciso, reveja cada um desses passos e os aplique 
sistematicamente, até que seu Blog seja um verdadeiro 
sucesso. 

 

Espero sinceramente que estas dicas tenham servido 
para aumentar seu conhecimento e habilidades no que 
diz respeito a como criar um blog de sucesso passo a 
passo. 

 

Todo sucesso pra você! 

 


