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Introdução 

Quando comecei a blogar, em março de 2008, não conhecia o 
CMS Wordpress. Quando o conheci, tratei de criar meu 
primeiro blog com essa plataforma, o GF Soluções, em maio 
de 2008.  

Nesses anos pude conhecer muito sobre o poder do 
Wordpress e esse e-book é uma maneira de agradecer a todos 
que, em algum momento, escreveram algum tutorial sobre o 
Wordpress. 

Se você está começando com o Wordpress ou quer aprender 
um pouco mais sobre o CMS e alguns plugins, esse e-book é 
ideal pra você. 

Quer ir mais longe, aprender a desenvolver um blog de nicho 
desde o planejamento, instalação do Wordpress, configuração 
inicial e avançada, aprender a escrever artigos voltado para os 
mecanismos de pesquisa e ganhar dinheiro com um blog? 
Então recomendo o meu curso prático e completo 

Esse e-book é parte integrante do curso prático e completo 
“como criar um blog de nicho e ganhar dinheiro na internet”, 
do qual esse e-book é parte integrante. 

Quem baixar esse e-book e quiser comprar o curso terá um 
super desconto surpresa utilizando o código mark20. 

Boa leitura! 

 

http://gustavofreitas.net/
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2- A criação do blog 
 
Imaginar é o princípio da criação. Nós imaginamos o que 
desejamos, queremos o que imaginamos e, finalmente, 
criamos aquilo que queremos. (George Bernard Shaw) 

Nesse capítulo do curso você vai aprender a instalar o 
Wordpress, fazer as configurações necessárias, criar contas 
nas principais redes sociais e colocar seu blog no ar. 

2.1 Como instalar o wordpress 

Como já falei anteriormente nosso curso será baseado no 
serviço de hospedagem da Kinghost, então por isso vamos 
instalar o Wordpress.org a partir do instalador automático da 
Kinghost. 

Você pode criar seu blog em qualquer serviço de hospedagem, 
basta entender como funciona o sistema de sua empresa de 
hospedagem, algumas até já oferecem o diferencial de 
entregar o Wordpress instalado e configurado. Vamos ao 
trabalho. 

Como a Kinghost tem um instalador automático, instalar o 
Wordpress é uma tarefa muito simples. Basta seguir os passos 
abaixo. 

1- Acesse a área administrativa da Kinghost em 
painel.kinghost.net e digite seu usuário e senha 

2- Em Serviços selecione o domínio que deseja instalar o 
Wordpress e clique em Ok 

http://gustavofreitas.net/
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3- Na próxima tela desça até KingTools e clique em KingBox 

 

4- Na próxima tela clique em Instalar Wordpress 

http://gustavofreitas.net/
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5- Agora escolha a versão Wordpress mais recente (aconselho 
que não escolha a que tem a palavra TURBO no nome, pois ela 
instala 31 plugins e 30 temas e isso não é necessário). 

6- Em Caminho para instalação, se quiser que seu blog abra 
diretamente ao digitar a url, por exemplo, no meu caso, 
http://musicaanos80.net, deixe o espaço em branco. Se 
quiser instalar em uma pasta, coloque aqui o nome da pasta, 
por exemplo, se eu colocar blog, o endereço ficará 
http://musicaanos80.net/blog. Sugiro que instale deixando o 
espaço em branco. 

http://gustavofreitas.net/
http://musicaanos80.net/
http://musicaanos80.net/blog
http://querocriarumblog.com.br/wp-content/uploads/2012/05/image4.png
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7- Em Senha administrador coloque a senha que deseja para o 
usuário Admin (ele é criado automaticamente). Agora clique 
em Instalar. 

 

8- Dê Ok se aparecer uma mensagem como a mostrada abaixo 

 

9- Aguarde a instalação terminar 

http://gustavofreitas.net/
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10- Após o término da instalação será mostrada essa tela 

 

Pronto, seu blog está instalado e pronto pra ser utilizado, mas 
se você acessar a url de seu blog e ele ainda não estiver 
aparecendo, pode ser necessária a ação abaixo. 

1- Vá novamente a Serviços e clique em Ok no domínio que 
deseja trabalhar 

2- Procure por Web FTP (você pode também fazer esse 
procedimento via cliente FTP como o Filezilla)  

http://gustavofreitas.net/
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3- Na próxima tela digite seus dados para acesso ao FTP (esses 
dados foram enviados para seu e-mail pela Kinghost) e clique 
em Login 

4- Procure pelo arquivo index.html, marque ele e clique em 
Apagar 

  

5- Na próxima tela clique no símbolo mostrado na imagem 
para confirmar a exclusão  

 

http://gustavofreitas.net/
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6- Pronto, seu blog irá aparecer. 

Se você acessar seu blog agora, verá ele com um template 
padrão do Wordpress. No momento que escrevo essa parte 
do curso, o template padrão é o Twenty Eleven e ele 
aparecerá como mostrado na imagem abaixo. 

 

Você pode utilizar seu blog com esse template mesmo ou com 
milhares de outros template gratuitos, ou até mesmo 
contratar um profissional pra fazer o serviço pra você. 

2.2 Modo Manutenção 

Agora que seu blog já está instalado, mas ainda não está 
configurado, vamos instalar o plugin1 Ultimate Coming Soon 

                                                        
1 Plugins são pequenos programas que criam funcionalidades específicas. É 
uma das grandes vantagens em se utilizar o Wordpress. 
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Page para deixar seu blog com uma página de “Em Breve” até 
que ele fique pronto para ser visitado. Esse passo é 
importante pra lhe dar tranquilidade pra fazer os testes que 
achar necessário e passar profissionalismo para os visitantes. 

Você ainda pode colocar uma caixa de assinatura de feeds por 
e-mail, captura de subscritores de e-mail marketing, Facebook 
ou Twitter para ir divulgando o projeto enquanto não entra no 
ar, deixando assim um ar de suspense para os que estão 
interessados nele. Vou ensinar a fazer isso a partir de agora. 

Instalar um plugin no Wordpress é uma tarefa muito simples, 
e depois que você instalar esse, estará apto a instalar qualquer 
plugin para Wordpress. Siga os passos: 

1. Acesse a área administrativa do Wordpress, no meu 
caso fica em http://musicaanos80.net/wp-admin 

2. Clique em Plugins – Adicionar Novo, como mostrado na 
imagem abaixo 

 

http://gustavofreitas.net/
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3. Na próxima tela, em Pesquisar, escreva Ultimate 
Coming Soon Page e clique em Pesquisar plugins 

4. Na próxima tela clique em “Instalar Agora” abaixo do 
nome do plugin 

5. Na caixa de seleção que aparecerá clique em Ok 
6. Pode ser solicitado que digite os dados de acesso ao 

FTP, esses dados foram enviados pra você por e-mail 
quando contratou a hospedagem, se não os achar, 
entre em contato com o suporte do serviço de 
hospedagem pra que lhe informem 

7. Na próxima tela clique em “Ativar plugin” 

Pronto, seu plugin está instalado, agora vamos configurar, siga 
os passos: 

1. Clique em configurações – Em Breve como mostrado 
na imagem abaixo 
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2. Na próxima tela, em Habilitar, marque Sim 
3. Em Título coloque “Em Breve estaremos no ar!” ou 

outra frase que preferir 
4. Em Descrição você pode colocar um resumo do que as 

pessoas podem esperar do projeto 
5. Em Customizar HTML você pode, por exemplo, colocar 

um código para captar e-mails para o Feedburner (Se 
você não sabe o que é FeedBurner aguarde, pois 
vamos falar dele no e-book) ou então fãs para sua 
página do Facebook (Se não sabe criar uma página de 
fãs no Facebook, fique tranquilo, você vai aprender no 
e-book) 

6. Clique em Preview e veja como está ficando, se estiver 
do jeito que pretende, basta clicar em “Salvar 
alterações” 

Confira como ficou a minha página Em Breve. 

http://gustavofreitas.net/
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Importante: Se você acessar o blog quando estiver logado na 
área administrativa você verá ele normalmente, mas os 
visitantes que não estão logados verão a página “Em Breve”. 
Assim você pode trabalhar tranquilamente em seu blog e fazer 
os testes que achar necessários. 

2.3 Configurações iniciais 

Agora que o Wordpress já está instalado e o plugin “Em 
breve” configurado, é o momento de começar a configurar 
seu blog para receber os artigos que serão publicados. 

http://gustavofreitas.net/
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2.3.1 Criando o seu usuário e excluindo o usuário 
Admin 

Entre na área administrativa do blog em 
http://seublog.com/wp-admin onde seublog.com deve ser 
substituído pela sua url. No meu caso será 
http://musicaanos80.net/wp-admin e digite o Nome de 
usuário Admin e a Senha que você cadastrou na instalação do 
Wordpress.  

 

Nota: Sempre que precisar entrar na área administrativa você 
irá utilizar esse caminho, então pode ser interessante salva-lo 
na sua área de trabalho ou nos favoritos do navegador. 

Assim que fizer o logon você terá acesso a área administrativa 
do Wordpress, onde é possível instalar template, plugins, 
escrever artigos e muito mais. 

 

O primeiro passo é criar um novo usuário e excluir o usuário 
Admin, por questões de segurança. Pra isso clique em 

http://gustavofreitas.net/
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Usuários e depois em Adicionar Novo, como mostrado na 
imagem abaixo. 

 

Agora preencha os dados para seu novo usuário (na imagem 
abaixo tem um exemplo) e clique em Adicionar Novo Usuário. 
Por questões de segurança o blog deve ter apenas um usuário 
administrador. Se quiser ter mais autores, crie novos usuários 
como Editor ou Autor. 

http://gustavofreitas.net/
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Agora que seu usuário está criado, vá no topo direito e clique 
sobre a imagem e depois em Sair, para fazer o logoff do 
usuário administrador. 

Faça o login agora com o usuário que acabou de criar e acesse 
novamente Usuários e clique em Todos os usuários. Passe o 
mouse sobre o usuário Admin e aparecerá Editar | Excluir. 
Clique em Excluir e na próxima tela clique em Confirmar 
Exclusão. Se já tiver escrito algum artigo com esse usuário e 
não quiser apagar selecione “Atribuir todos os posts e links a:” 
e selecione seu usuário. 

Agora clique sobre seu usuário e preencha os dados do seu 
perfil para que apareçam nos artigos que publicar. Em 
informações bibliográficas você pode utilizar até algumas tags 
html.  

http://gustavofreitas.net/
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Esse texto irá aparecer ao final de todos os artigos através da 
instalação de um plugin que vou ensinar na parte reservada a 
instalação de plugins do curso. Pra fazer esse texto, basta 
colocar em Informações bibliográficas um texto como esse, 
mudando claro para sua realidade. 

 

 

 

Problogger, Consultor para desenvolvimento e monetização de sites 
e blogs e Professor universitário. Você me encontra também no <a 
href="http://gfsolucoes.net">GF Soluções</a> e conhece todos os 
meus projetos no <a 
href="http://gustavofreitas.net/blogs">Gustavo Freitas.Net</a>. 

2.3.2 Menu Configurações 

Para fazer as configurações iniciais no Wordpress, acesse o 
menu Configurações, como mostrado na imagem abaixo. 

http://gustavofreitas.net/
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Ao passar o mouse sobre esse menu abrirá outra aba, clique 
em Geral. Alguns campos importantes pra preencher são: 

 Título do site – Coloque aqui o nome de seu blog 

 Slogan – Uma frase que define seu blog 

 Endereço de e-mail – O e-mail do administrador do 
blog 

 Fuso horário – Pra não ter problemas com horário de 
verão, clique na seta ao lado e selecione São Paulo ou 
outra cidade do Brasil mais próxima de sua região 

http://gustavofreitas.net/
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 Formato de data – Eu gosto de utilizar o primeiro 

Clique em Salvar alterações. 

Clique agora em Escrita, como mostrado na imagem abaixo. 

 

Vá até o final da página e clique em Serviços de atualização. 
Agora clique aqui e baixe o arquivo, copie os sites da lista, 
apague o que está lá e cole os que estão no arquivo baixado e 
depois clique em Salvar alterações. São os mesmos que estão 
na lista abaixo. 

http://rpc.pingomatic.com 
http://rpc.twingly.com 
http://api.feedster.com/ping 
http://api.moreover.com/RPC2 

http://gustavofreitas.net/
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http://api.moreover.com/ping 
http://www.blogdigger.com/RPC2 
http://www.blogshares.com/rpc.php 
http://www.blogsnow.com/ping 
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi 
http://bulkfeeds.net/rpc 
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php 
http://ping.blo.gs/ 
http://ping.feedburner.com 
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 
http://ping.weblogalot.com/rpc.php 
http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 
http://rpc.weblogs.com/RPC2 
http://www.feedsubmitter.com 
http://blo.gs/ping.php 
http://www.pingerati.net 
http://www.pingmyblog.com 
http://geourl.org/ping 
http://ipings.com 
http://www.weblogalot.com/ping 
http://ping.weblogs.se/ 
http://blogmatcher.com/u.php 
http://coreblog.org/ping/ 
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates 
http://bulkfeeds.net/rpc 
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php 
http://ping.myblog.jp 
http://ping.bitacoras.com 
http://ping.bloggers.jp/rpc/ 
http://ping.blogmura.jp/rpc/ 
http://xmlrpc.blogg.de 
http://1470.net/api/ping 
http://bblog.com/ping.php 
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC 

http://gustavofreitas.net/
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http://api.feedster.com/ping 
http://api.moreover.com/RPC2 
http://api.my.yahoo.com/RPC2 
http://xping.pubsub.com/ping/ 
http://ping.blo.gs/ 
http://ping.feedburner.com 
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 
http://ping.weblogalot.com/rpc.php 
http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 
http://rpc.icerocket.com:10080/ 
http://rpc.newsgator.com/ 
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 
http://rpc.weblogs.com/RPC2 
http://topicexchange.com/RPC2 
http://www.blogdigger.com/RPC2 
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi 
http://www.newsisfree.com/RPCCloud 
http://ping.weblogs.se/ 
http://blogmatcher.com/u.php 
http://coreblog.org/ping/ 
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates 
http://bulkfeeds.net/rpc 
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php 
http://ping.myblog.jp 
http://ping.bitacoras.com 
http://ping.bloggers.jp/rpc/ 
http://ping.blogmura.jp/rpc/ 
http://xmlrpc.blogg.de 
http://1470.net/api/ping 
http://bblog.com/ping.php 
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC 
http://api.moreover.com/RPC2 
http://bblog.com/ping.php 
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2 
http://ping.weblogalot.com/rpc.php 

http://gustavofreitas.net/
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http://ping.feedburner.com 
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 
http://ping.bloggers.jp/rpc/ 
http://rpc.pingomatic.com/ 
http://rpc.weblogs.com/RPC2 
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 
http://topicexchange.com/RPC2 
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates 
http://xping.pubsub.com/ping 

Agora clique em Configurações – Leitura e escolha quantos 
artigos você quer que apareçam na página inicial em “As 
páginas do blog mostram no máximo”. Eu deixaria como 10, 
mas faça como achar melhor, só não coloque mais de 10 pra 
página não ficar muito lenta pra carregar. Clique em Salvar 
alterações. 

 

Agora clique em Configurações – Discussão. Selecione o 
campo abaixo. 

 Dividir comentários em páginas em 50 comentários de 
nível mais alto por página e mostrar a última página 
por padrão. Mostrar comentários mais velho no topo 
de cada página 

http://gustavofreitas.net/
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Clique em Salvar alterações. 

 

Agora clique em Configurações – Links permantes. Em 
Configurações comuns selecione Nome do post. Clique em 
Salvar alterações. 

 

Pronto, as configurações iniciais estão finalizadas e você já 
tem uma instalação do Wordpress funcional, mas ainda 
teremos outras configurações a fazer, conforme formos 
instalando os plugins que serão utilizados nesse blog. 

http://gustavofreitas.net/
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2.3.3 Plugins essenciais 

Plugins são pequenos scripts projetados para uma tarefa 
específica. Eles não são uma exclusividade do Wordpress. 
Firefox, Google chrome e vários outros sistemas também 
utilizam esse tipo de script.  

Com plugins você pode implementar diversas funcionalidades 
a seu blog, com poucas configurações e na maioria das vezes 
com nenhum conhecimento em programação ou 
desenvolvimento de sites. 

O Wordpress possui uma área de seu site exclusivamente para 
divulgação de plugins. Nesse momento possui mais de 21 mil 
plugins disponíveis, gratuitamente, para download. 

 Diretório de plugins do Wordpress.org 

Vamos agora instalar os plugins que vamos utilizar no blog. 

2.3.3.1 Akismet 

 

O spam é um dos grandes problemas que nós blogueiros 
enfrentamos. Se você não tomar cuidado, os comentários de 
seu blog vão ficar cheios de spam. A própria equipe de 

http://gustavofreitas.net/
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desenvolvimento do Wordpress desenvolveu um plugin que 
resolve esse problema. O Akismet já vem pré-instalado junto 
com o Wordpress então só precisamos ativa-lo, para isso, siga 
os passos: 

1. No menu lateral clique em Plugins – Plugins instalados 
2. Em Akismet, clique em Ativar 
3. Agora acesse o endereço 

http://akismet.com/wordpress/ 
4. Clique em Get an Akismet API key pra pegar sua chave 

de ativação grátis 
5. Clique em Personal 
6. Digite seu nome e outros dados e (importante) com o 

mouse arraste a seta em What is Akismet Worth to you 
para $0,00, como mostrado na imagem e clique em 
Continue 

 
7. Agora abra o e-mail que cadastrou e procure por uma 

mensagem enviada por Akismet Support, abra ela e 
copie o código Your Akismet API key is: XXXXXXX, onde 
XXXXXX são os números e letras 

http://gustavofreitas.net/
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8. Agora no menu lateral do Wordpress clique em Plugins 
– Configurações do Akismet e cole os números de sua 
APi em “Por favor, digite uma chave API” 

9. Marque as duas caixas de seleção abaixo e depois 
clique em Atualizar opções 

Pronto, agora seus comentários estão protegidos contra spam. 
Qualquer comentário suspeito será enviado para a área de 
moderação de comentários. 

2.3.3.2 Jetpack  

 

JetPack é o super plugin desenvolvido pela equipe do 
Wordpress. Esse plugin também já está pré-instalado. Então 
vá em Plugins – Plugins instalados e no plugin Jetpack por 
wordpress.com clique em Ativar. Após fazer isso aparecerá 
essa mensagem, clique em Conectar ao Wordpress.com. 

 

Se você não conhece, o Wordpress.com é da mesma empresa 
que mantém o código do Wordpress.org. Para não haver 
dúvidas, segue uma rápida explicação sobre os dois. 

http://gustavofreitas.net/
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WordPress.org  

É o site comunitário do projeto do software WordPress, onde 
é possível fazer o download do aplicativo e contribuir com o 
projeto. Além de dispor o download, o portal também abriga o 
diretório de plugins e temas, a documentação chamada de 
Codex, lista de sites que utilizam o aplicativo WordPress, o 
Fórum de Suporte e o blog oficial.  

WordPress.com  

É um serviço de propriedade da Automattic que oferece 
hospedagem gratuita de blogs com o software WordPress. Um 
usuário pode criar um endereço do tipo 
omeublog.wordpress.com, mas que inclui certas limitações 
como a de poder escolher apenas alguns temas e ainda de 
restringir a utilização de JavaScript, CSS e FTP.  

Por que criar uma conta no Wordpress.com? 

Criando uma conta no Wordpress.com você terá acesso a 
todas as funcionalidades do plugin Jetpack e poderá utilizar os 
servidores da Automattic gratuitamente, para controlar 
estatísticas de seu blog e muito mais. 

Para criar sua conta clique em Conectar ao Wordpress.com e 
na próxima tela clique em Precisa de uma conta? e siga os 
passos para criar sua conta. 

http://gustavofreitas.net/
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Se você já possui uma conta no Wordpress.com digite seu 
usuário e senha e clique em Autorizar Jetpack. Assim que for 
autorizado aparecerá a tela abaixo. 
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Agora vamos começar a configurar algumas funcionalidades 
desse super plugin. 

Vamos começar pelas estatísticas, configurando essa 
funcionalidade, você terá um gráfico completo, mostrando 
quais artigos são mais visitados no seu blog por dia, semana, 
mês e muitas outras estatísticas que podem lhe ajudar a 
entender como os visitantes chegam ao seu blog e quais 
artigos são mais vistos. 

Em Estatísticas Wordpress.com clique em Configurar. 
Selecione os campos como mostrado na imagem abaixo e 
clique em Salvar configuração. 

 

Assim que você tiver um número suficiente de visitas, clique 
em Jetpack – Estatísticas do site e você terá acesso a suas 
estatísticas. 
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Como podem ver na figura acima, ainda não tenho estatísticas 
e por isso não estão sendo mostradas. 

Agora vamos configurar a funcionalidade de 
compartilhamento do Jetpack. Com essa funcionalidade você 
terá vários ícones de redes sociais logo abaixo dos seus 
artigos, dando assim possibilidade aos visitantes que quiserem 
compartilhar o artigo com seus contatos nas redes sociais. 

Em Compartilhando clique em Configurar (pode ser acessado 
também através do menu Configurações – Compartilhando). 
Selecione os ícones que deseja que apareçam e arraste até a 
área de Serviços ativados. 
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Agora preencha os campos abaixo como mostrado na imagem. 

 

Clique em Salvar alterações. Veja que os ícones aparecem no 
final dos artigos. Você pode alterar essas redes sociais a 
qualquer momento, basta ficar atento a qual está sendo mais 
interessante.  

No Módulo II do curso você aprenderá como utilizar as redes 
sociais para ganhar mais visitas para seu blog ( e 
consequentemente mais dinheiro). 
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Agora vamos configurar a funcionalidade Tema para Mobile. 
Com essa funcionalidade ativa você terá um tema especial 
para dispositivos móveis em seu blog. Quando alguém acessar 
de um smartphone ou um tablet será aberto um tema 
especial. Clique em Ativar e pronto, seu blog agora tem uma 
versão para dispositivos móveis instalada e funcional. 

Por enquanto precisamos apenas dessas configurações, mas 
várias outras funcionalidades já estão instaladas e 
funcionando, mesmo sem fazermos qualquer mudança e 
vamos utilizar algumas em outra parte da configuração. 

2.3.3.3 Wordpress Backup to Dropbox 

O Backup pode ser definido como uma cópia de segurança. 
Fazer backup de seu blog é uma atitude inteligente, pois se 
algo acontecer você terá onde buscar uma cópia de segurança 
e restaurar seu blog. 

Para fazer o backup de seu banco de dados (onde ficam seus 
artigos e a principais configurações de seu blog) você pode 
escolher entre vários plugins interessantes. Eu escolhi para 

http://gustavofreitas.net/


 

Autor: Gustavo Freitas  http://gustavofreitas.net  

34 

esse curso o Wordpress Backup to Dropbox simplesmente 
pelo fato dele utilizar o Dropbox, um disco virtual grátis que é 
muito simples de utilizar. Você irá precisar de uma conta no 
Dropbox, então se ainda não tem, clique no link abaixo e leia o 
artigo pra criar o seu. 

 Como criar sua conta no Dropbox 

O primeiro passo é instalar o plugin, então vá em Plugins – 
Adicionar novo e digite Wordpress Backup to Dropbox e clique 
em pesquisar plugins. Agora clique em Instalar agora e depois 
em Ok. 

Após a instalação clique em Ativar plugin WPB2D, como 
mostrado na imagem abaixo. 
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Na próxima tela clique em Authorize e aguarde o processo de 
autorização por parte do Dropbox. Será necessário, se não 
estiver logado, digitar seu usuário e senha do Dropbox. Na 
próxima tela, como mostrado na imagem abaixo, clique em 
Allow. 
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Se tudo estiver correto, você receberá a mensagem como 
mostrado na imagem abaixo. 

 

Agora volte ao Wordpress e clique em WPB2D e depois em 
Backup Settings e vamos configurar o backup do blog. 
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Nessa tela você fará a configuração de seu backup. Veja como 
fiz o meu na tela abaixo. Faça o seu e clique em Salvar 
Mudanças. 

 

É importante que o backup seja diário. 

No menu WPB2D você encontra também o Backup Log. Clique 
nele e depois em Start Backup pra fazer um backup agora e 
testar se tudo está funcionando. 
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Dica: É interessante que você também tenha o backup em seu 
serviço de hospedagem. Se não sabe como fazê-lo, sugiro que 
entre em contato com o suporte de seu serviço de 
hospedagem. 

2.3.3.4 WP Super Cache 

Quando criamos um blog o pensamento é que ele atinja um 
número considerável de visitas por dia. Esse número pode 
variar muito dependendo do nicho, mas temos que pensar no 
consumo que teremos dos recursos do nosso servidor web. 
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Instalar um plugin de cache é uma obrigação pra quem utiliza 
o Wordpress. 

Nesse curso vou ensinar a instalar o plugin WP Super Cache, 
mas existem vários outros plugins muito bons e gratuitos. Para 
instalar o WP Super Cache vá em Plugins – Adicionar novo e 
escreve WP Super Cache e clique em Pesquisar plugins. Após 
encontrar o plugin clique em Instalar agora, depois em Ok e 
por último em Ativar plugin. 

Nota: Essa é a última vez que vou fazer todo esse 
procedimento de instalação, da próxima vez, falarei apenas 
para você instalar e ativar o plugin e ficará subentendido que 
esse procedimento tem que ser realizado. 

Agora vá em Configurações – WP Super Cache e em na aba 
Easy selecione Caching on e clique em Update Status. Depois 
clique em Test Cache e verifique se está tudo ok. 

Agora clique na aba Advanced e marque Use mod_rewrite to 
serve cache files (Recommended), como mostrado na imagem 
abaixo. 
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Agora clique em Update Status. Assim que salvar procure por 
Update Mod_Rewrite Rules e clique. Pronto, seu plugin de 
cache está instalado e configurado. 

Para melhorar ainda mais a performance, vamos instalar 
também outro plugin o DB Cache Reloaded Fix. Faça a 
instalação e ativação do plugin e depois vá em Configurações - 
DB Cache Reloaded e clique em Enable e depois em Save. 
Pronto, simples assim. 

2.3.3.5 Wordpress SEO by Yoast 

 

No capítulo 3 (Módulo II), ao abordar “produção de conteúdo” 
para seu blog, vou falar mais detalhadamente sobre SEO, 
então nesse momento não vou nem dar a definição, vamos 
apenas instalar o plugin Wordpress SEO by Yoast que será 
essencial na sua estratégia de ficar bem colocado nos 
resultados dos mecanismos de pesquisa e conseguir muitas 
visitas em seu nicho. 

Proceda a instalação e ativação do plugin, como ensinado nas 
instalações anteriores. Após a instalação um novo menu 
aparecerá logo abaixo de Configurações, chamado SEO, clique 
nele e abrirá o painel de configução do plugin. 
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Antes de começar a configuração, você precisa acessar o 
Google Webmasters Tools, uma central para webmasters do 
Google com várias ferramentas que lhe ajudam a melhorar 
seus resultados na pesquisa e também a entender como seus 
visitantes chegam a seu blog. 

Para cadastrar seu blog siga os passos abaixo: 

1. Acesse Google Webmasters Tools 

2. Se você não estiver logado em nenhuma conta Google será 
solicitado o login (você pode utilizar qualquer conta Google 
para logar)  

 Como criar uma conta google 

http://gustavofreitas.net/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pt_BR
http://gfsolucoes.net/como-criar-uma-conta-no-google/


 

Autor: Gustavo Freitas  http://gustavofreitas.net  

42 

3. Na próxima tela, no canto superior direito, clique em 
Adicionar um site  

 

4. Digite a url do site, no meu caso musicaanos80.net e clique 
em Continuar 

5.  Na próxima tela você terá que confirmar a propriedade do 
domínio, então selecione Métodos alternativos – Tag HTML e 
copie somente o valor contido dentro de contente (em 
vermelho) 

<meta name="google-site-verification" content="LckkLhmrhZ0wEX-
uQyA67U13XD9VWCmNG_amSUzEdCM" /> 

6. Cole esse código como mostrado na imagem abaixo e clique 
em Salvar configurações 
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7. Agora desabilite o plugin Coming Soon ou a verificação não 
será possível, indo a Configurações – Em Breve e desmarcando 
a caixa Sim e clicando em Salvar alterações. 

8. Agora vá ao Google Webmasters Tools e clique em Verificar. 
Se tudo estiver correto, aparecerá a mensagem abaixo. 

 

Clique em continuar.  
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A partir de agora seu blog está verificado no Google 
Webmasters Tools. Não feche a página, vamos voltar aqui em 
breve. 

Agora vamos acessar a página de ferramentas do Bing, o 
mecanismo de pesquisa da Microsoft. 

1. Acesse o Bing 

2. Faça o login com uma conta Microsoft ou crie a sua. 

3. No topo digite a url de seu site e clique em Adicionar.  

4. Preencha os dados obrigatórios e clique em Salvar. 

5. Agora vamos verificar o site. Clique em verificar agora a 
frente da url de seu site. 

 

6. Assim como no Google, copie apenas o valor contido dentro 
do content e cole na configuração do Ferramentas de 
Webmasters do Bing, como mostrado na imagem abaixo e 
clique em Salvar Configurações. 
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7. Agora volte no Bing e clique em Verificar. 

Se tudo correu bem, você será direcionado para o painel de 
controle de seu site no Bing. Não feche essa página. 

Agora vamos cadastrar seu blog no Ranking Alexa. Se quiser 
mais detalhes sobre a importância do Ranking Alexa, sugiro 
que leia o artigo abaixo. 

 O que é e como utilizar o Ranking Alexa 

Siga os passos pra criar seu cadastro e configurar o Ranking 
Alexa para seu blog: 

1. Acesse o Ranking Alexa 

2. Clique em Sign Up (Free) 
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3. Na próxima tela coloque a url de seu site e clique em 
Continue. 

4. Coloque um e-mail de contato e selecione a caixa No, I am a 
new user, para criar sua conta no alexa.com e clique em 
Continue. 

 

5. Agora copie o valor contido abaixo. 
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6. Vá novamente na área administrativa de seu blog e em ID 
de verificação do Alexa cole o código e clique em Salvar 
configurações. 

7. Volte ao Alexa e clique em Verify my ID. 

8. Se tudo correr bem, será dada uma mensagem de sucesso, 
agora clique em Continue e preencha os dados que quiser e 
clique em Save & Continue. 

9. Na próxima tela clique em Go to Dashboard. 

Pronto, você já pode fechar essa janela do navegador, 
terminamos a configuração do Alexa. 

Continuando a configuração do plugin Wordpress SEO by 
Yoast. 

Clique em Sitemas XMl, como mostrado na figura abaixo. 
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O que é um Sitemap? Sitemap (ou mapa do site) é um arquivo 
em que constam todas as urls de seu site. Ele é um mapa que 
ajudará os robôs dos mecanismos de pesquisa encontrar e 
catalogar seu conteúdo mais rapidamente. Você pode 
encontrar mais informações sobre sitemaps no link abaixo, da 
ajuda do Google Webmasters Tools. 

 Sobre os sitemaps 

Agora vamos criar o sitemap de seu blog, para que ele seja 
enviado automaticamente para o Google, Bing, Yahoo e Ask 
sempre que você publicar ou alterar algum artigo. 

Na tela que abriu após clicar em Sitemaps XML selecione 
como mostrado na imagem abaixo. 
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Agora clique em Salvar configurações. 

Agora que seu sitemap está criado, clique em Sitemap XML e 
copie o url de seu sitemap, o meu ficou assim. 

 http://musicaanos80.net/sitemap_index.xml 

Agora abra a aba do Google Webmasters Tools e clique em 
Otimização – Sitemaps, como mostrado na figura abaixo. 
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No lado direito superior clique em Adicionar/testar sitemap e 
coloque a parte após a url de seu blog, no meu caso ficará 
somente o sitemap_index.xml e clique em enviar sitemap. 
Pode fechar o Google Webmasters Tools. 

Agora vamos cadastrar o sitemap também no Bing. Abra a aba 
correspondente ao Bing e clique em Configurar meu site – 
Mapas do site e coloque a url completa e clique em Enviar. 

 

Pode fechar também a aba correspondente ao Bing. Após 
alguns dias e depois de publicar alguns artigos, você já 
começará a ter resultados para avaliar sobre como seus 
artigos estão sendo classificados nos mecanismos de pesquisa 
Google e Bing.  

Agora selecione Links permanentes, como mostrado na figura 
abaixo. 
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Faça as configurações como mostrado na figura abaixo e 
clique em Salvar configurações. 

 

Agora abra o menu Edição de arquivos, como mostrado na 
figura abaixo. 
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Clique em Salvar configurações para o .htaccess e pronto, 
terminamos de configurar o Wordpress SEO by Yoast. 
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Quando abordar a produção de conteúdo (capítulo 3 do 
Módulo II), você o verá em ação. Se quiser agora pode 
configurar novamente o plugin Coming Soon pra deixar seu 
blog no modo de manutenção. 
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2.3.3.6 Author Bio Box 

 

O plugin Author Bio Box adiciona, automaticamente, uma 
biografia do autor ao final dos artigos, como mostrado na 
figura acima. 

Proceda a instalação e ativação dele, como já mostrado 
anteriormente. Esse plugin foi uma ideia minha e do Cláudio 
Sanches, que o desenvolveu rapidamente e com uma 
qualidade acima da média. 

Após a instalação, vá em Usuários – Seu perfil e veja que 
alguns outros campos foram acrescentados como por exemplo 
Facebook, Twitter e outros. 
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Como mostrado na imagem acima, preencha os dados que 
quiser e clique em Atualizar perfil. Para a foto aparecer você 
precisa ter uma conta no Gravatar, se ainda não tem, veja no 
link abaixo como criar a sua. 

 Criar conta no Gravatar 

Não é necessário qualquer configuração para o plugin 
funcionar, mas se quiser, pode alterar cores e outros 
elementos em Configurações – Author Bio Box. 

2.3.3.7 Smush.it 

 

O plugin smush.it irá ajudar a manter o tamanho das imagens 
que você utiliza nos seus artigos em níveis aceitáveis, 
ajudando assim seu blog a abrir mais rápido. 

Faça a instalação e ativação do plugin Smush.it. Após a 
instalação acesse Mídia – Bulk Smush.it e clique em Run all my 
imagens through WP Smush.it right now. 
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Se você ainda não tiver nenhuma imagem em seus artigos, a 
mensagem não aparecerá. Agora sempre que você publicar 
um novo artigo com imagens, elas serão reduzidas 
automaticamente, mas sempre é bom dar uma olhada de vez 
em quando nessa tela pra saber se realmente está 
funcionando. 

2.3.3.8 nrelate Related Content 

 

O plugin nrelate Related Content adiciona, no final dos artigos, 
uma lista com artigos relacionados já publicados no blog, mas 
como um ingrediente a mais, faz isso utilizando imagens, o 
que chama a atenção dos visitantes, aumento o número de 
artigos lidos e consequentemente as suas pageviews (número 
de páginas visualizadas). 
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Faça a instalação e ativação do plugin. Agora vá em 
Configurações –nrelate – Related Content para fazer as 
configurações. Siga os passos: 

 

1. Em Please choose a thumbnail size selecione o 
tamanho de cada imagem, compatível com seu blog. 

2. Em Please provide a link to your default image: (This 
will show up when a related post does not have a 
picture in it) você pode, se quiser, colocar a url de uma 
imagem padrão, para os artigos que não tenham 
imagens. Eu não utilizo essa opção, pois sempre coloco 
imagens em meus artigos. 

3. Em Please enter a title for the related content box 
apague o texto e coloque “Leia mais” ou “Artigos 
relacionados” ou outra mensagem que chame atenção 
do seu leitor. 

4. Em Maximum number of posts to display from this site 
coloque o número máximo de artigos relacionados que 
deseja. 

5. Agora no final da página em nrelate labs marque “No 
Javascript: BETA VERSION: Allows search engines to 
index our plugin and may help your SEO.” 

6. Agora clique em Save Changes 
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Existem várias outras configurações que podem ser feitas, mas 
no momento acredito que seja o suficiente para melhorar suas 
visitas. 

Confira na imagem abaixo o plugin em funcionamento no 
Celular Android. 

 

Por enquanto esses são os plugins que iremos instalar. 
Durante o desenvolvimento do curso surgirão necessidades de 
instalação de outros plugins e o faremos conforme acontecer. 

Algumas dicas finais: 

 Qualquer dúvida sobre Wordpress ou blogs sugiro que 
visite o http://querocriarumblog.com.br. 

 Conheça a Revista Blogosfera, a revista feita de 
blogueiro para blogueiro. 

 Conheça todos os meus blogs em 
http://gustavofreitas.net/blogs. 

 Conheça todos os meus e-books grátis em 
http://gustavofreitas.net/e-books. 

 Conheça minhas consultorias em 
http://gustavofreitas.net/servicos. 
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