Sobre este guia
Este é um guia que o vai apresentar ao mundo da
blogosfera e ensinar-lhe a criar, do zero, sem experiência, um
blog com aspeto proﬁssional!
Aprenda a como criar um blog com este passo-a-passo
completo e guia deﬁnitivo, que o irá ensinar a criar um criar um
blog que lhe permitirá dar asas à sua criatividade e presença
na Internet.

———————————————————————————
Este documento tem direitos de autor reservados ao site Kit Criar
Blogs - www.kitcriarblogs.com
Conteúdo protegido, não podendo ser reproduzindo sem a
indicação clara da autoria ou sem autorização
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Parte 1: Como escolher o nicho
do seu blog
Fala-se muito de nichos na blogosfera, mas poucos são
aqueles que conseguem perceber do que é que isto trata!
Um nicho é a temática central do seu blog, com a
particularidade de essa temática ser uma vertente pouco
explorada (que pode estar integrada num tema mais vasto).

Um exemplo prático: quer criar um blog de nutrição.
“Nutrição” é o tema do seu blog mas...é bastante vasto! Preﬁra
especiﬁcar mais o tema do seu blog para algo como “Nutrição
vegetariana”...mas ao escolher o tema de “nutrição
vegetariana” estará a falar para todas as pessoas vegetarianas
ou interessadas pelo vegetarianismo.
Se especiﬁcar ainda mais dentro desse tema para algo
como “nutrição vegetariana para estudantes” terá algo muito
mais preciso e que garante um público mais ﬁel, para além que
um conteúdo especiﬁcado é sinónimo de “especialidade” e
“referência”. Algo muito importante neste meio tão vasto da
blogosfera!

1.1. Como escolher esse nicho?
O nicho do seu blog deve ser a combinação da sua paixão,
da sua competência e da procura do público. Deve tentar
conjugar esses três aspetos na escolha do seu nicho. Ao
garantir que está a escrever e a criar conteúdo à volta de algo
que tem gosto e paixão e do qual é competente e tem alguma
expertise do assunto, garantirá que o seu público o siga e veja
como referência!

Paixão + Competência + Procura do Público = Nicho!

Parte 2: Como registar o
domínio do meu blog
O primeiro passo para começar a criar o seu blog, é
pensar num nome e identidade para o seu blog.
Quando falamos em domínio ou nome de domínio, falamos
do nome presente no endereço URL do seu blog.
No caso do Kit Criar Blogs, o nosso nome de domínio é
www.kitcriarblogs.com

Terá, portanto, nesta fase de pensar em duas coisas
distintas:
•

o nome do seu blog/domínio

•

a extensão do seu domínio

2.1. Nome do seu blog
Pense durante algum tempo no nome do seu blog com
calma: é um passo muito importante, pois será algo que
identiﬁcará o seu blog e ao qual estará ligado!

O nome que escolher terá que reﬂetir com clareza o objetivo
e tema central do seu blog e terá que ser, de preferência:
•

curto;

•

único;

•

fácil de lembrar;

•

fácil de pronunciar.

2.1.1. Ferramentas que o ajudam a escolher o
seu nome de domínio

Existem algumas ferramentas que o podem ajudar a
encontrar o nome perfeito para o seu domínio, combinando
esses pontos e características acima indicadas.

No Kit Criar Blogs ﬁzemos um post completo sobre as
diferentes ferramentas de ajuda e gerador de nome de
domínios, como o Panabee, Domainr ou o Domaintyper.

Estas ferramentas permitem-lhe gerar, a partir de algumas
palavras-chave indicadas por si, um nome de domínio que
esteja livre, que seja curto e fácil de memorizar.

Para gerar esse nome de domínio, indique palavras-chave
ligadas ao nicho do seu blog e a temática central deste.

2.2. Extensão do seu domínio
As extensões de domínio mais conhecidas são
as .com, .net, .org e as extensões ligadas a país
(.com.br, .pt, .co.uk, etc).
Poderá escolher qualquer uma para o seu blog, mas se
quiser que este tenha uma expressão global, escolha o .com!

Parte 3: Porquê Wordpress? O
que é que torna o Wordpress
tão diferente e especial?
O Wordpress é a plataforma de blog mais utilizada na
Internet. Mais de 60% dos blogs online correm com esta
plataforma. Isso só prova o porquê de escolher Wordpress
como a sua plataforma de blog é a melhor escolha!

Escolher a plataforma para o seu blog é muito importante! A
plataforma que escolher será o motor do seu blog, será através
dela que irá escrever os artigos, publicar as páginas, carregar
imagens e vídeos e criar toda a apresentação visual do seu
blog.

O Wordpress, sendo a plataforma que faz existir a maioria
dos blogs online, é a sua melhor escolha. Esta plataforma
reagrupa em si várias vantagens, que a faz ser bem diferente e
especial:
•

É totalmente gratuita;

•

Pode customizá-la e personalizar o seu blog como
quiser;

•

Não apresenta anúncios;

•

É totalmente open-source e livre;

•

Existe em mais de cinquenta (!) línguas;

•

Tem uma interface muito friendly: não precisa de ter
experiência para utilizar!

•

É “amiga” do Google - permite um ranqueamento mais
fácil e rápido;

•

…

As vantagens são inúmeras! No entanto, algumas destas
vantagens citadas acima são reservadas a uma forma de correr
e instalar o Wordpress particular: o Wordpress.org. Vamos-lhe
apresentar as diferenças!

3.1. WordPress.org vs WordPress.com Qual devo usar?
Quando for pesquisar por Wordpress nos motores de busca,
irá ver que existem duas formas de utilizar esta plataforma: a
forma básica que corre no wordpress.com e a forma gratuita e
que necessita de alojamento próprio descarregável em
wordpress.org.

Quais são as vantagens e desvantagens de
ambas?
Contras do wordpress.com

Prós do wordpress.com

Não poderá – gratuitamente pelo menos – ter um endereço
próprio, sendo que o endereço do seu blog será sempre
associado à extensão wordpress.com
(oseublog.wordpress.com);
Terá uma versão muito básica e limitada do Wordpress, com
É gratuito.

apenas algumas dezenas de temas e de plugins;
Terá limite de espaço para colocar imagens, vídeos e outros
suportes multimídia;
Não terá controlo total do seu blog (o Wordpress terá sempre
o direito, se assim o entender, de fechar o seu blog!.
Contras do
wordpress.org

Prós do wordpress.org

O seu blog pertence-lhe TOTALMENTE: os direitos sobre o conteúdo pertencemlhe, o tráfego pertence-lhe e todas as decisões administrativas e de gestão do blog
passam por si;
Terá que pagar um
alojamento e registo de
domínio.

Tem um nome próprio (www.oseublog.com);
Não tem nenhuma limitação no Wordpress, tendo acesso a MILHARES de temas
e plugins gratuitamente!
Pode ganhar dinheiro e monetizar o seu blog através de publicidade ou de outras
formas, de forma totalmente livre e independente.

Como pode concluir, o Kit Criar Blogs aconselha o
wordpress.org para que tenha total liberdade na construção
do seu blog.

Parte 4: Escolher o seu
alojamento
O alojamento será a casa do seu blog. É o local onde todos
os dados que lhe dizem respeito serão alojados e sem um
alojamento o seu blog não existe.
É muito importante escolher um bom alojamento, que seja
ﬁável, de conﬁança e de qualidade, para garantir que o seu
blog tem o mínimo de falhas a nível de velocidade e
estabilidade.
Existem milhares de escolhas perante as quais pode
escolher.

4.1. Exigências Wordpress
Para escolher um alojamento que consiga correr o seu blog
em Wordpress sem problemas, precisa sobretudo de escolher
um alojamento que aceite PHP (uma das linguagens base da
plataforma Wordpress) e bancos de dados MySQL.
Depois, a nível de espaço em disco e memória RAM: quanto
mais, melhor!

4.2. Qual alojamento escolher?
Escolha um servidor e alojamento conhecido do mercado,
para que garanta a ﬁabilidade do mesmo. Entre os mais
populares, o Kit Criar Blogs aconselha o HostGator e o servidor
português PTServidor.

Garanta, antes de escolher um alojamento, que a língua de
apoio do servidor é a mesma que a sua (ou numa na qual seja
ﬂuente) para que, perante algum problema ou assistência que
seja necessária, o entrave linguístico não esteja presente.

Conclusão
Para começar um blog, precisa de se concentrar em:
•

escolher um clareza o nicho do seu blog e temática
central;

•

perceber se esse nicho garante que escreva sobre algo
que tenha paixão, conhecimento e competência e que
exista um público-alvo ávido dos seus conteúdos;

•

escolher um nome de domínio que seja curto, fácil de
memorizar e de pronunciar e que esteja disponível para
registo;

•

decidir a extensão ideal, consoante o objetivo e foco do
seu blog, para o nome do seu domínio;

•

encontrar um servidor que corra com qualidade a
plataforma Wordpress - a melhor plataforma de blog da
Internet;

•

começar a escrever e a criar conteúdo de qualidade!

Continue a acompanhar os conteúdos do Kit Criar Blogs,
criados especialmente para o ajudar a criar, do zero, um blog
de sucesso que sirva de alavanca para o seu sucesso online e
realização pessoal!

