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Existem diversas possibilidades para
trabalhar na internet com produção de
conteúdo, mas os Blogs ganham maior
destaque.
A abrangência, facilidade de acesso e
as múltiplas possibilidades, tornam os
Blogs a melhor ferramenta para
Ganhar Dinheiro na Internet.
Este e-book seleciona as bases para
aqueles que querem aprofundar seus
conhecimentos.
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Sobre o autor:
Marcos Lemos
Sou blogueiro desde 2007 e ao longo de todos esses
anos acumulei conhecimento e experiência no
desenvolvimento de Blogs, produção de conteúdo,
técnicas de SEO, monetização (como ganhar dinheiro e
trabalhar com Blogs), entre outras coisas essenciais.
Hoje vivo exclusivamente do meu Blog, de todo o
conteúdo que publico no FerramentasBlog.com, bem
como nas redes sociais e o Canal no Youtube que
mantenho.
É exatamente esta experiência que quero compartilhar
com este e-book.
Recomendo que você conheça minha plataforma
http://blogueiro.pro
Lá tenho treinamentos e cursos online que podem ajudar
você a se desenvolver como blogueiro(a) profissional.
Inscreva-se no meu Canal no Youtube para assistir os
vídeos que publico sobre desenvolvimento de Blogs e
assuntos relacionados.
Obrigado e bom proveito deste e-book.
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CAPÍT
ULO 1

POR QUE VOCÊ
NÃO GANHA
DINHEIRO COM
SEU BLOG?
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De todos que tentam ganhar dinheiro com Blog,
poucos são os que conseguem ter resultados
minimamente satisfatórios. A grande maioria comete
sempre os mesmos erros e nem percebem. Separei aqui
5 problemas que impedem você de conseguir monetizar
seu Blog de forma efetiva.
Errar é bem mais fácil que acertar quando você não
conhece as técnicas certas para ter resultados com seu
Blog. Há um conjunto de fatores que podem determinar
se você vai ou não conseguir ser um blogueiro
profissional, viver de seu Blog, nem que seja tendo uma
renda extra. e os erros são sempre os mesmos.
Se você tem Blog, em algum momento começou a
pensar sobre ganhar dinheiro com ele, até usa alguns
sistemas de monetização como o AdSense ou programas
afiliados. O problema é que você não tem os resultados
esperados. Então clique na imagem abaixo para assistir o
vídeo:
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5 erros de quem quer Ganhar
Dinheiro com Blog
Fatalmente você vai cometer algum desses erros – senão
todos – e não terá resultados com seu blog.
Praticamente todo blogueiro comete esses erros, até os
profissionais. A diferença está em conseguir superar
esses problemas e ter um blog rentável.
1. Não entende que isso é um trabalho.
Parece que as pessoas pensam que dinheiro cai do céu.
Ganhar dinheiro anda lado a lado com trabalhar. E
manter um blog é como qualquer outro trabalho,
demandando tempo e dedicação constantes.
2. Não conhece seu público alvo.
Existem métodos de monetização específicos para cada
tipo de público e nem sempre adianta aplicar certas
técnicas sem entender as motivações e interesses das
pessoas que consomem seu conteúdo.
3. Não usa o sistema de monetização correto.
Além disso, até o tipo de blog que você tem, como é seu
estilo e a maneira como as pessoas chegam ao seu Blog
acabam afetando os resultados. Muito blogueiro fica
insistindo, por exemplo, no AdSense e não percebe que
está usando o método errado.
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4. Não diversifica os métodos e técnicas de
monetização.
Também é bem comum ficar preso ao mesmo modelo de
monetização, usando sempre os mesmos programas.
Multiplique as fontes de receita do seu Blog e
experimente coisas novas para descobrir o que funciona
melhor.
5. Não cria conteúdo útil e de qualidade.
Com toda certeza esse é o erro mais comum e evidente.
Sem conteúdo de qualidade fica impossível monetizar o
Blog, pois é isso que atrai as pessoas até sua página.
Poderia até colocar aqui um sexto motivo para o fracasso
da maioria dos blogueiros: falta de paciência. Para
ganhar dinheiro com blog é preciso ter paciência, pois os
resultados são a médio e longo prazo. Não existem
métodos mágicos e nem automáticos quando se trata de
monetização na internet.
Minha melhor dica para você é
acessar: http://blogueiro.pro
Posso te ajudar muito para se tornar um Blogueiro(a) de
Elite e ter os resultados que espera, aplicando as técnicas
certas para desenvolver seu Blog.
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CAPÍT
ULO 2

7 MANEIRAS DE
GANHAR
DINHEIRO
(EXTRA) NA
INTERNET E
TRABALHAR EM
CASA
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Já está comprovado que é possível trabalhar na internet
e ganhar dinheiro de muitas maneiras, não só como
forma de obter uma renda extra, mas até como a fonte
principal de renda para uma família. Você pode
desenvolver seu negócio, atuar como autônomo e usar
várias ferramentas de monetização que tornam isso
ainda mais eficiente.
Separei algumas das formas mais comuns para ganhar
dinheiro na internet, aplicando métodos que são acessíveis
para qualquer pessoa disposta a trabalhar. Os métodos são
complementares, o que significa que você pode usar mais de
um modelo e conseguir resultados ainda maiores. Assista o
vídeo e veja a lista com links que aprofunda ainda mais o
tema.
Clique na imagem para assistir o vídeo no Youtube.
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Os principais canais de
monetização
A primeira coisa a ser feita é marcar presença na internet
e existem 3 “locais” que você pode usar para aplicar as
formas de ganhar dinheiro online. Nestas plataformas
você vai gerar conteúdo e atrair público. Sem um público
é impossível ter ganhos.
1.Tenha um Blog/Site
Esta é a plataforma mais usar para gerar conteúdo e
fidelizar um público, além de ser uma boa estrutura para
aplicar os principais métodos de monetização. Com um
Blog você tem controle total de sua presença na internet.
2.Crie um Canal no Youtube
Os vídeos estão dominando a internet e canais no
Youtube são o modelo que mais cresce. Com os vídeos
você fala mais diretamente com as pessoas e pode usar
uma das estruturas mais bom otimizadas da Google, com
custo zero.
3.Use as Redes Sociais
Você precisa de público e de divulgação para seu
conteúdo. As Redes Sociais são extremamente eficientes
nisso e têm um grande potencial para levar sua imagem,
produtos e serviços ainda mais longe.
Melhor ainda se você for capaz de usar essas três
estruturas juntas, centralizando sua atuação num Blog.

12

Como ganhar dinheiro na Internet
Já tratei sobre esse tema nas suas mais variadas
possibilidades e vertentes, entrando em detalhes sobre
cada método que vou demonstrar. Recomendo que você
aprofunde aqueles que achar mais interessantes.
Como já disse antes, os métodos a seguir podem ser
usados em praticamente qualquer plataforma e ainda em
conjunto para maximizar seus ganhos. Veja essas dicas
que separei sobre as maneiras mais comuns de se ganhar
dinheiro na internet:
1. Usando Redes de Display – AdSense ou
semelhantes
Os banners e blocos de anúncios são um dos métodos
mais usado por blogs e canais no Youtube para ganhar
dinheiro, por usarem a plataforma da Google conhecida
como AdSense. Ao criar conteúdo você pode exibir
banners e ganhar com cliques (CPC) ou mesmo por
número de visualizações (CPM) e algumas ações.
Este é um método passivo de monetização e que exige
grande volume de tráfego, de visitas ao conteúdo para
ter resultado. Além do AdSense, existem outros sistemas
semelhantes como o Spider.Ad.
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2. Com Programas Afiliados
Uma das melhores formas para ganhar dinheiro na internet é
com programas afiliados, pois pode dar resultados desde o
início, mesmo com pouco conteúdo e pouco público. A ideia é
recomendar produtos e serviços para o seu público que tenha
relação com o assunto dos conteúdos que você cria, seja no
Blog, no Youtube ou nas redes sociais. Para cada venda
efetivada você recebe uma porcentagem, que em alguns casos
pode chegar até 70% do valor do produto.

•Como ganhar dinheiro com Programas Afiliados
Outra vantagem é que você não precisa criar os
produtos, não tem custos para envio, ativação ou pós
venda. Existem programas afiliados tanto para produtos
físicos, quanto para produtos digitais e serviços. Basta
identificar o que é de interesse do seu público e ofertar.
3. Com Infoprodutos
Os infoprodutos são especialmente cursos online e
materiais digitais para ensinar seu público sobre algum
assunto relevante e de interesse. Você mesmo cria um
infoproduto e coloca à disposição dos seus visitantes.
Dado o crescimento do ensino à distância e do acesso à
internet no Brasil, cada vez mais pessoas estão investindo
em aprender online uma nova profissão e/ou para se
aprimorarem numa área de conhecimento. Você pode
oferecer isso como uma pacote de vídeo-aulas, áudios, e
material didático.
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4. Oferecendo Consultoria, Mentoria ou Coaching

Existem muitos modelos e métodos de consultoria, tanto
presencial quanto remotamente, com Skype, WhatsApp e
outros métodos de vídeo conferência. Se descartar os
trabalhos e atuações freelancer, em que você dá suporte
a uma pessoa ou empresa para uma demanda específica
e temporária.
Desde uma simples aula particular até o atendimento de uma
empresa que precisa de consultoria jurídica, revisão de textos ou
qualquer outra necessidade que você tenha conhecimento para
atender e vender em forma de horas trabalhadas.
Usando um Blog ou canal no Youtube, você pode mostrar suas
habilidades de conhecimentos para uma determinada área e
deixar seus contatos para quem quiser te contratar.

5. Crie uma área de membros assinantes
Você pode ganhar dinheiro vendendo conteúdo
exclusivo e extra dentro de um Blog ou plataforma, em
forma de vídeo, textos e outros materiais digitais, em que
apenas membros assinantes tenham acesso.
Pense no modelo Netflix em que você cria conteúdos
novos e recorrentes para seu público que paga uma
mensalidade e sempre recebe coisas novas que você
produz sobre um determinado tema ou assunto de
interesse dessas pessoas e que você domina.
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6. Publique seus Livros e E-books
Com a chegada da Amazon ao Brasil a concorrência pelo
mercado editorial cresceu muito e abriu novas
possibilidades para escritores inciantes, que não
conseguem contratos com editoras, serem capazes de
publicar seus próprios livros tanto impressos quanto
digitais – os famosos e-books.
•Aprofunde aqui: Como publicar um livro (impresso ou ebook) independente.
Existem plataforma de escritores independentes, além da
Amazon e até gráficas rápidas que podem imprimir a
baixo custo. O seu maior esforço será em criar o livro e
fazer a divulgação.

7. Venda com e-commerce ou Sites de Leilão e
classificados
É perfeitamente possível e acessível a qualquer pessoa
criar um site e-commerce para vender seus próprios
produtos físicos pela internet e ganhar dinheiro. Mas é
ainda mais fácil se você usar sites de leilão e classificados
como o Mercado Livre ou OLX.
Além disso, você nem precisa ter seus próprios produtos,
pois pode identificar fornecedores, comprar barato e
revender mais caro para o consumidor final. Isso exigirá a
organização de uma empresa, incluindo a logística, mas
ainda assim é um método eficiente de monetização.
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CAPÍT
ULO 3

QUAL O MELHOR
MOMENTO PARA
MONETIZAR O
BLOG?
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Existe um momento certo e ideal para começar a
monetizar seu Blog. É preciso levar algumas coisas em
consideração e vou destacar aqui quando você deve
pensar em ganhar dinheiro com o Blog. Pode ser
interessante analisar as mais variadas possibilidades e
preparar seu Blog para as formas mais comuns de
monetização.
Assista mais este vídeo, clicando na imagem abaixo para
ser direcionado ao Youtube.
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Quando Monetizar o Blog?
De forma bem direta, todos podem começar a monetizar
o Blog imediatamente quando criam o Blog. Mesmo que
o objetivo principal não seja ter uma receita com o Blog,
faz parte do processo de desenvolvimento do projeto
analisar essa possibilidade.

Não se pode perder o foco na criação de conteúdo, pois
isso é indispensável para atrair o público. E sem público,
é impossível ganhar algum dinheiro.
Faz parte do processo de desenvolvimento de qualquer
Blog estudar e aprender sobre os mais variados métodos
de monetização. Esta etapa precisa ser vencida o quanto
antes, pois no momento em que o Blog começar a
crescer de forma consistente, você já terá condições de
aplicar esses métodos e ter resultados sustentáveis.
Além disso, mesmo que no início os ganhos sejam
poucos, podem ser suficientes para pagar os custos
iniciais do Blog. Alguns gastos como registro de domínio,
mensalidade do Host e até compra de um bom layout ou
equipamentos.
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Como começar a monetização do
Blog?
Uma das melhores formas de começar a monetizar o
Blog é com programas afiliados, tanto para produtos
quanto para serviços. Observe que estes produtos devem
ser diretamente relacionados ao assunto principal do
Blog.
O Google AdSense é o método mais comum para a
maioria dos blogueiros e todos tentam em algum
momento. Pode ser interessante se usado para entender
como ocupar os espaços do layout do blog com banners
e onde gera mais visibilidade e cliques.
Com estes dois métodos você será capaz de aprender as
noções básicas de monetização que deverá aplicar para
outros métodos.
Mas, acima de tudo, não deixe de construir a sua
credibilidade. Um Blog só é viável quando o conteúdo
passa seriedade e relevância para o público alvo, atrelado
à imagem do próprio criador.
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CAPÍT
ULO 4

QUANTO GANHA
UM BLOGUEIRO?
(E COMO GANHAR
DINHEIRO COM
BLOG)
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É possível ganhar dinheiro com blog e viver de blog,
mas a pergunta que mais fazem é: quanto ganha um
blogueiro? Mesmo não sendo algo fácil d determinar,
vou mostrar para você alguns números e dados para
fazer esse cálculo. Praticamente qualquer blog tem
potencial para ser monetizado e dar algum retorno, tudo
dependendo exclusivamente do empenho de cada um
com seu blog.
Há duas respostar possíveis para essa questão, mas tentarei ser
o mais específico e detalhado sobre como ganhar dinheiro
com blog, para mostrar que você pode ser um blogueiro
profissional. Não é mágica e nem acontece da noite para o dia.
Depende de muitos fatores e, já adianto, nem todos conseguem.
Para a grande maioria os resultados serão próximos de zero.
Então, não se iluda.

Afinal de contas, quanto ganha um
blogueiro? Resumindo posso dizer que:
• Não dá pra saber, porque isso depende de muitos
fatores.
• É possível saber dependendo do tipo de
blogueiro que você é.
Por isso mesmo vou deixar aqui este vídeo que fala um pouco
mais sobre a dificuldade de determinar quanto dinheiro um
blogueiro pode ganhar. Logo abaixo separei em 4 grupos uma
média de quanto dinheiro normalmente ganham os blogueiros.
Assista e leia com calma, veja os links de referência e deixe seu
comentário ao final.
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Clique na imagem acima para assistir o vídeo complementar.
Você será direcionado ao Youtube.

Afinal: Quanto ganha um
Blogueiro?
Vou apresentar alguns valores aqui para ilustrar os
grupos de blogueiros. Claro que pode variar e estou me
baseando na experiência que tenho desde 2007
ajudando outros criadores de blogs em todos os nichos
e níveis. Vou usar o dólar como referência apenas para
que o conteúdo não fique defasado com o passar do
tempo.
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1. A maioria não ganham NADA ou quase nada!

Precisamos começar com um golpe de realidade. Grande
parte das pessoas que têm blogs não ganham
praticamente nada ou, se ganham, não é suficiente para
sacar os valores. Sistemas de monetização como o
AdSense, têm um limite mínimo para sacar os ganhos
que ficam em torno de US$100.00 (cem dólares). Se você
não atingir essa meta, não pode receber.
Os iniciantes ou blogueiros amadores ficam presos aos
métodos de monetização mais básicos, como o AdSense
– que pode ser uma ótima fonte de receita para blogs e
sites se você souber usar do jeito certo e tiver volume de
tráfego.

Esse grupo de blogueiros ganham NADA ou menos de
100 dólares por ano e acabem desistindo de seus
projetos quando estão motivados apenas pelo potencial
financeiro. Boa parte não consegue entender a dinâmica
da monetização e se focam apenas em um
modelo/sistema.
Clique na imagem ao lado
para assistir este outro vídeo
direto no Youtube.
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2. Blogueiros que pagam as
contas com Blog
Também há um grupo que até consegue ganhar alguns
valores quando investem um pouco mais na estrutura
do Blog e estão mais apegados à produção de
conteúdo. São aqueles que têm como objetivo principal
usar o blog como meio para se expressar.
É comum que ganhem o suficiente para pagar o registro
anual do domínio, um bom serviço de hospedagem e
até algumas contas de casa. Ou seja: o blog é autosustentável, mas ainda não é suficiente para ser uma
fonte de renda extra para o blogueiro. Mesmo assim é
um negócio viável e com potencial para crescer.
Blogueiros assim conseguem ganhar de US$100.00
(cem dólares) até US$500.00 (quintos dólares) por
ano, usando mais de um método de monetização.
Entendem como é possível monetizar o blog, mas ainda
não se profissionalizaram o suficiente.
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3. Blogueiro semi-profissional: o
Blog é uma renda extra
Existem blogueiros que já conseguem transformar o
blog numa fonte de renda extra, um complemento da
renda paralelo ao seu emprego/trabalho regular.
Conquistaram um bom público e são muito
competentes em criar conteúdo, têm um layout
profissional e até uma boa estrutura para o Blog.
Um blogueiro assim já descobriu o potencial que seu
blog tem e conseguem quase viver exclusivamente de
seu projeto. Ainda mantêm um emprego regular e usam
o blog para melhorar seu padrão de vida.
Neste caso podem ganhar algo como de US$100.00
(cem dólares) até US$1,500.00 (mil e quinhentos
dólares) por mês. Note bem a diferença aqui: seus
ganhos são sustentáveis e constantes todos os meses,
sempre suficientes para fazer as retiradas nos
programas como AdSense e Afiliados. Têm ao menos
duas fontes de monetização e, em alguns casos,
divulgam seus próprios produtos/serviços.
Pode ser que cheguem a se tornar blogueiros em tempo
integram, mas escolhem continuar com o blog de forma
paralela até por questões profissionais.
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4. Blogueiro em tempo integral:
profissional
Por fim temos aqueles que conseguem viver
exclusivamente de seus blogs e se dedicam em tempo
integral, usando o blog como única fonte de renda para
si mesmo ou para sua família.
Aqui não dá para definir uma média de ganhos de
forma precisa, pois para cada pessoa o padrão de vida e
o quanto é suficiente para viver varia muito. Mas
podemos colocar que muitos blogueiros conseguem
ganhar ao menos dois salários mínimos para fazer disso
sua profissão.
Desse modo, blogueiros profissionais ganham de forma
consistente, todos os meses, com pouca variação
negativa, a partir de US$500.00 (quintos
dólares)/mês. Isso vai variar de acordo com o que
for suficiente para pagar os custos do blog e o padrão
de vida do blogueiro.
O mais importante aqui é que este blogueiro diversifica
suas fontes de monetização ou mesmo tem ótimos
produtos e serviços próprios voltados para um público
amplamente fidelizado por seu trabalho. Normalmente
já faz isso a mais de 1 ano e faz isso com dedicação
exclusiva, rotina de trabalho e investimento em
conhecimento.
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Nem todo
blogueiro é
igual
Como disse antes, estes modelos que citei são apenas
uma forma de ilustrar o ponto de minha primeira
argumentação. Não é fácil definir um padrão e nem
mesmo garantir resultados para todos.
Boa parte dos blogueiros não consegue nem mesmo ter
uma renda extra. Tudo vai depender da dedicação
individual e dos métodos aplicados.
Recomendo que você estude mais sobre monetização e
criação de conteúdo, sempre pensando no seu público
alvo, pois a principal fonte de receita do blog está na
sua capacidade de atrair visitantes. Não tente imitar
outros blogueiros e nem tome como modelos, pois o
que deu certo para alguém na blogosfera, dificilmente
pode ser replicado.

28

CAPÍT
ULO 5

QUAL O
MELHOR NICHO
P/ GANHAR
DINHEIRO COM
BLOG?
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Claro que é possível ganhar dinheiro com blog e
existem muitas formas para conseguir isso. Mas a
dúvida mais comum é querer saber se existe algum jeito
mais fácil, rápido, incluindo aqui o assunto do Blog: será
que existe um tema, um nicho de blog que tem maior
potencial para se ganhar dinheiro na internet?
Com toda certeza o assunto que você aborda dentro do blog
é um fator preponderante para determinar o potencial de
ganhos. Falei um pouco mais detalhado nesse vídeo. Assista
e comente com sua opinião.
Assista o vídeo clicando na imagem abaixo:
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Melhor nicho p/ Ganhar Dinheiro com
Blog?
O fator mais importante para qualquer blog crescer e ser
rentável é sua capacidade de produzir conteúdo relevante e útil
para um determinado público. Tudo se resume ao potencial de
atrair pessoas, gerar tráfego nas páginas onde serão exibidos
os anúncios.
Pode não ser a resposta que você queria, mas não existe um
assunto, um nicho com mais potencial que outro, se você não
for capaz de criar conteúdo que motivará as pessoas ao clique.
Nesse caso, minha principal sugestão é que você crie um blog
sobre um assunto que você domina e terá facilidade para
publicar artigos constantemente.
Não estou descartando que existem mesmo assuntos que
conseguem mais atenção, especialmente coisas de
entretenimento, humor, saúde ou curiosidades. Mas lembre-se
de que esses nichos também são muito concorridos e o desafio
para conquistar seu espaço será ainda maior.
Por fim, há que levar em conta qual (ou quais) sistema(s) de
monetização você vai usar como prioridade. Usando o
AdSense, é fundamental gerar tráfego orgânico, que tem maior
potencial para clicar nos banners. Já para Programas Afiliados
você precisa de um público mais qualificado, engajado com o
tema, disposto a comprar produtos e serviços relacionados ao
nicho. E aqui só estou citando dois exemplos de modelos para
monetização.
Lembre-se de que o melhor nicho é mesmo aquele que você
domina e tem facilidade, para garantir a longevidade do Blog.
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CAPÍT
ULO 6

QUANTO CUSTA
SER
BLOGUEIRO?
É GRÁTIS
MESMO?
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É possível criar um blog grátis em centenas de lugares na
Internet para publicar suas coisas. Mas esse mantra de que ter
um blog é algo simples, fácil e sem custo, não é tão preciso e
certo. Existem alguns custos para quem quer ser um blogueiro
minimamente profissional e sério.
Antes que você reclame, eu sei que para criar um blog é grátis.
Mas não estou falando só do ato de ir até uma plataforma
como o Blogger, Tumblr ou WordPress.COM e configurar um
blog qualquer. Realmente isso é gratuito. É preciso pensar além
do óbvio e estamos falando aqui de “ser blogueiro”, que é bem
mais do que “ter um blog”.

Claro, tenho outro vídeo abordando o assunto. Clique na
imagem para assistir no Youtube:
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Quanto custa um Blog?
Não dá pra tratar aqui de custos que são diluídos em
outras atividades de nossa vida, mas isso não significa
que esses custos não existam. Só que vão variar muito e
acabam ficando difíceis de determinar. São coisas como:
• Custo da Internet em sua casa;
• O computador que você vai usar (ou tablet,
celular…);
• Energia elétrica…
O melhor é pensar algo que é comum a todos os
blogueiros e que vai impactar diretamente para
qualquer um que for manter um blog com objetivos
mais profissionais.
Determinar os custos de seu blog tem impacto direto no
projeto, se você quer ganhar dinheiro com Blog em
algum momento, dentre outros planos a médio e longo
prazo. Muita gente acaba desistindo de seus blogs por
não ter determinado esses custos e nem percebem que
isso teve peso significativo na incapacidade de manter o
Blog.
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1. Registrar Domínio:
Mesmo que seja um custo baixo, seu blog precisa ter
um domínio próprio. Até para quem vai criar no Blogger,
o domínio é uma forma de garantir um mínimo de
controle sobre seu projeto. Assim você pode levar seu
blog para qualquer lugar sem depender do subdomínio
gratuito da plataforma.
Também é bom não registrar apenas um domínio, mas
todos quantos for possível relacionados ao nome do
Blog.
2. Serviço de Hospedagem:
É altamente recomendado criar um blog com
WordPress.ORG e isso vai demandar um Host. Os preços
são os mais variados para serviços compartilhados (os
mais baratos), mas isso vai depender da demanda do
seu projeto. Todos começam com Hospedagem
compartilhadas, mas se o Blog crescer o custo vai
crescer junto, quando precisar migrar para um Host do
tipo VPS ou Dedicado.
3.Layout mais profissional:
Não estou dizendo que os layouts gratuitos são ruins,
mas há um risco e é difícil achar bons modelos em meio
a tantos gratuitos que existem. O melhor é não arriscar
e, se for possível, contratar um profissional que
desenvolva algo exclusivo para seu blog. Se isso for
muito caro para você quando estiver começando, pode
tentar os Layouts Premium, bem mais em conta e que
podem dar um ar mais organizado ao Blog.
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4. Quanto custa sua hora de trabalho:
Sim, isso também deve ser levado em consideração.
Você vai dedicar muito tempo ao blog e o seu preço
tem que entrar na equação, principalmente para quem
vai se dedicar para ter uma renda extra. Seu trabalho
como blogueiro tem que pagar suas horas na frente do
computador de um jeito ou de outro. Então aprenda
como calcular o preço de sua hora trabalhada.
Basicamente podemos definir os custos de um
blogueiro nesses quatro pontos fundamentais. Existem
outros fatores que influenciam o valor final, mas isso é
comum a todos. Tenha isso em mente na hora de
montar seu projeto.
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AFINAL:
COMO GANHAR
DINHEIRO COM
BLOG?
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Se você está atento, já respondi que, SIM, é
possível ganhar dinheiro com Blog e todos os
métodos de monetização são perfeitamente acessíveis.
O desafio está em criar um Blog de qualidade e atraente
para as pessoas, gerando visitas constantes. Vou mostrar
passo a passo tudo o que você precisa saber para
começar a trabalhar com blogs e ganhar dinheiro
online.
Todo o conteúdo desse artigo vai direcionar você
às melhores práticas sobre como ganhar dinheiro
com um blog, mesmo que você não tenham nenhuma
experiência e servirá também para quem já tem Blog,
mas ainda não consegue ganhar dinheiro de forma
satisfatória com seus projetos atuais. Assista os vídeos
que ilustram esse conteúdo, leia os artigos
recomendados e saiba que para um Blog gerar alguma
receita você vai precisas trabalhar e se dedicar de forma
séria e sistemática.
Já compartilhei numa série de vídeos sobre como eu
ganho dinheiro com Blog, explicando minha
experiência pessoal e indicando alguns caminhos
específicos. Aqui vou mostrar tudo o que você tem que
saber se quer começar a trabalhar com Blogs e tornar
isso sua fonte de renda extra ou mesmo sua fonte
principal.
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O que é Monetização de Blogs?
Quando falamos sobre “ganhar dinheiro com blogs”
estamos tratando sobre algumas dezenas de métodos
para que o Blog seja rentável, atraindo anunciantes,
público e consequentemente renda extra para o criador
do Blog.
A palavra “monetização” (monetization) vem do inglês
“money” (dinheiro) e é aplicada a todos os métodos que
você pode empregar a qualquer site, blog ou um canal
no Youtube, para gerar receita.
Dizer “monetizar” é o mesmo que dizer “aplicar técnicas
para ganhar dinheiro” com algo, no caso, com Blogs.

De onde vem o dinheiro que os
Blogs ganham?
Todo blog só consegue ganhar algum dinheiro se tiver
duas coisas fundamentais:
1.Conteúdo
2.Público, visitantes
Por isso mesmo, o primeiro passo para se ganhar
dinheiro com Blog é ter um Blog com muito conteúdo,
mas não pode ser qualquer tipo de conteúdo. É com o
conteúdo, artigos (post) que as pessoas encontram o
Blog e é isso que vai gerar a receita do Blog.
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Desse modo, para ter sucesso com um blog, você
precisa aprender como criar um blog, como criar
conteúdo útil e atraente para o público e manter um
ritmo de criação crescente. Repare que todo blogueiro
profissional que você conhece na internet são também
ótimos produtores de conteúdo, muito relevantes nas
redes sociais e interagem constantemente com o
público que atraíram.
O dinheiro que um blog pode ganhar está
diretamente relacionado à capacidade de criar conteúdo
realmente útil para um determinado público de pessoas.
Isso atrairá também os anunciantes que vão querer
aparecer para essas pessoas.
Basicamente o dinheiro que um blog pode ganhar vem
de três fontes:
1.Anunciantes que pagam para exibir
produtos/serviços no Blog;
2.Sistemas de Afiliados e plataformas de Anúncios
(AdSense e Spider.Ad, por exemplo);
3.Produtos próprios
Por isso o passo mais importante para quem quer viver
de Blog e ganhar dinheiro com esse projeto, é criar um
blog.
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Crie um Blog de nicho (Assunto
bem definido)…
Se você quer ganhar dinheiro com um blog, vai
precisar primeiro criar um blog. Existem muitas
plataformas e serviços para isso, onde recomento
duas: Blogger (da Google) ou o WordPress.ORG. Para
esse artigo não ficar muito longo, não vou ensinar como
criar um blog, mas mostrar o que seu Blog tem que ter
para ser minimamente rentável. O Foco aqui é como um
blog consegue gerar receita com o conteúdo que
produz.
Como o título acima sugere, crie um blog sobre um
único assunto, de preferência algo que você goste
muito e/ou que domine e tenha facilidade em escrever e
falar sobre. Se um blog é feito de conteúdo, melhor
manter o foco em algo bem específico. Isso vai facilitar
sua rotina de criação e ajuda a indexar bem no Google.
Você vai precisar dedicar boa parte do seu tempo à
criação de conteúdo, escrevendo novos artigos sobre o
assunto escolhido, atendendo à demanda que seu
público tem daquele tema que você escolheu. O
conteúdo é a alma de qualquer blog. E não pense que
bastará alguns poucos artigos. O processo de criação é
constante e diário.
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… com público alvo bem
definido.
Se o seu Blog tem um assunto específico, significa
que você vai ter um público bem determinado. Isso é
primordial para atrair anunciantes que se identifiquem
com esse público e com o conteúdo que você cria.
Esse é o SEGREDO por trás de todo projeto de sucesso
na internet: o dinheiro está na relação que o seu blog
consegue criar entre o público, o conteúdo e o
anunciante/produto/serviço.
Quando você consegue juntar essas duas coisas
(público e conteúdo) seu Blog terá grande chance de
gerar receita de forma sustentável. Isso significa que:
quanto mais conteúdo você criar, mais público virá e
maior será o seu potencial de ganhar dinheiro com o
Blog.
Trabalhe para fidelizar seu público, atraindo ele com o
conteúdo que cria, atuando nas redes sociais e se
tornando uma referência na área que escolheu.
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Assim um Blog ganha dinheiro…
Não existem outra maneira de se ganhar dinheiro com
Blog que não seja criando conteúdo e atraindo público.
Depois que você fizer isso, todo o restante é natural e
bastará aplicar os métodos de monetização que
funcionem melhor para seu Blog.
Como disse antes, se você quer viver de blog, terá primeiro que
criar o Blog, criar conteúdo e atrair pessoas. Não tem outra
forma e não é mágica. É trabalho, é sentar e escrever, pesquisar
e criar mais e mais artigos que sejam relevantes para as
pessoas.
Quanto mais conteúdo seu blog tiver, maiores serão suas
chances de aplicar as técnicas de monetização.

Métodos de monetização mais
comuns para Blogs
Existem basicamente três métodos para se ganhar dinheiro
com Blog e você pode aplicar todas e quantas conseguir num
mesmo projeto:

1.Exibição de anúncios – AdSense e/ou Spider.Ad
2.Programas Afiliados
3.Anunciantes diretos
Claro que existem outras formas para isso, mas esses
são os caminhos mais comuns e que todo blogueiro
precisa usar em algum momento.
43

A melhor forma de começar e aprender sobre
monetização de blogs é usar o AdSense, com nele você
verá os principais conceitos, vai aprender a usar os
espaços de anúncio no layout do seu Blog e entenderá
o comportamento do seu público diante de certos
produtos e serviços.
Aproveite para conhecer o Spider.Ad como uma
alternativa ao AdSense.
•Monetize seu Blog com o Spider Ad
1. Exibição de Anúncios – AdSense
O AdSense é o sistema de monetização da própria
Google que consiste em intermediar a venda de
anúncios em sites e blogs. Tudo o que você tem que
fazer é se cadastrar, colar os blocas de anúncios em seu
Blog nos lugares estratégicos onde vão aparecer os
banners e esperar que o visitante clique nos anúncios.
Cada vez que um visitante clicar em algum banner você
ganhará uma parte da receita que o AdSense gerar.
Clique na imagem
abaixo para assistir
o vídeo sobre
AdSense.
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Este método é conhecido como CPC (Custo por Clique). Todo
blog em algum momento vai trabalhar dessa forma,
especialmente aqueles que têm grande volume de visitas e é
praticamente o mesmo método que o Youtube usa para pagar
os criadores de conteúdo em vídeo.
Sempre que você visita um site ou Blog e encontra algum
banner seja na barra lateral da página ou mesmo junto ao texto
do artigo, aquele banner tem grande chance de ser do
AdSense ou sistemas semelhantes. Quando você clica
interessado naquele anúncio, o anunciante paga um valor
determinado por aquele clique. O Sistema fica com uma parte
e repassa outra (bem pequena) para a pessoa que é dona do
conteúdo.
Blocos de anúncio do AdSense

Você não tem nenhuma influência sobre qual tipo de anúncio
vai aparecer. O sistema do AdSense é que vai determinar o que
pode ser de interesse da pessoa que está visitando a página
naquele instante, tentando otimizar ao máximo as chances de
que alguém clique no banner.
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2. Programas Afiliados
Este é o método de monetização mais rentável para
quem tem um blog de nicho bem definido (ou os supernichos). Desde de sites de varejo como o
Submarino.com, Amazon.com e/ou Americanas.com,
que vendem produtos físicos, até sites que vendem
cursos online, jogos e infoprodutos, têm algum sistema
de compensação para vendas por indicação.
Tudo o que você tem que fazer é indicar um
produto/serviço e o dono daquele produto pagará uma
comissão por sua indicação que gerar uma venda.
No vídeo a seguir isso ficará mais claro. Clique na
imagem para acessar o vídeo.
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Os programas afiliados são mais atraentes justamente
porque chegam a pagar boas comissões. Digamos que
você tem um blog sobre livros infanto-juvenis e faz
resenha desses livros. Ao recomendar um livro para seu
público, você poderá indicar o link de venda no site da
Amazon.com e receber uma comissão sempre que seu
público clicar e comprar um livro por sua indicação.
3. Anunciantes diretos
Para quem realmente é dedicado e cria uma
comunidade em torno do Blog, se tornando uma
autoridade, um influenciador para aquele público, as
marcas e empresas podem querer patrocinar seu Blog,
enviando produtos e até pagando para que você
recomende para os visitantes.
Entenda clicando na imagem para assistir o vídeo.
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Essa é a fonte de renda da maioria dos Blogs e canais de
Youtube grandes, especialmente para quem trata sobre
o mundo feminino e tecnologia. As empresas estão
dispostas a pagar influenciadores para darem sua
opinião sobre determinados produtos e serviços.
Pode levar tempo para seu Blog conquistar esse status, mas é
algo que vale muito a pena, pois o potencial de se ganhar
dinheiro dessa forma é bem maior e mais sustentável que
qualquer outro método.

Existem outras formas de Ganhar
Dinheiro com Blog?
Sim, existem muitos outros métodos para se ganhar
dinheiro com Blog. Aqui listei as formas mais comuns
que a maioria dos Blogueiros usam. Há quem venda
produtos e serviços próprios com um e-commerce,
vendem cursos online, atraem clientes para suas marcas
e serviços…
Não existem um método definitivo e é recomendado
que você aplique mais de um quando for possível. Blogs
de conteúdo permitem que o conteúdo seja
monetizado usando uma mistura de formas: Você pode
exibir anúncios AdSense dentro de um artigo de
resenha de produto com link para você ganhar uma
comissão de venda em que o anunciante pagou para
você tratar sobre aquele tema.
O que são Publieditoriais ou Artigos Patrocinados?
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Para Ganhar Dinheiro com
Blog é preciso dedicação
constante
Por trás de qualquer blog de sucesso e rentável, está
alguém capaz de criar conteúdo constantemente, de
forma relevante e útil para as pessoas. Não é possível
ganhar dinheiro sem ser original e único, produzindo
algo que seu público se identifica e gosta, fazendo as
pessoas voltarem sempre e permitindo que o conteúdo
seja facilmente encontrado no Google.
Se você quer ganhar dinheiro com um blog, o mais
importante é aprender sobre produção de conteúdo,
destacar-se entre todos aqueles que fazem o mesmo
que você. A internet é grande e há espaço para todos,
mas só os melhores chegam ao topo e conseguem viver
de seus trabalhos online.
Antes de começar pesquisando sobre monetização, o
melhor é aprender mais como se tornar um blogueiro
profissional, como escrever de forma atraente, métodos
de fidelização do seu público e interação nas redes
sociais (Marketing de Conteúdo) e técnicas de SEO
(tornar o conteúdo mais atraente para os mecanismos
de busca), sem nunca esquecer das pessoas, sobre
como seu blog pode ser útil para quem chegar até suas
páginas.
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Quanto dinheiro um Blog ganha?
Já respondi isso antes, mas é sempre bom reforçar.
Pode apostar que essa é a pergunta que mais
fazem: Quanto dinheiro posso ganhar criando um
Blog?
A resposta é a mais evidente de todas: depende! Isso vai
depender do tempo de vida do Blog, do quanto você
está disposto a se dedicar e quanto conteúdo vai criar,
com que frequência e para que tipo de público.
Há públicos e nichos mais rentáveis que outros, mas
todos tem potencial para gerar receita, atrair
anunciantes e conquistar leitores. O seu trabalho
principal será mesmo escrever novos artigos que
resolvam os problemas das pessoas, que responda às
buscas que fazem no Google.
Não vai ser da noite para o dia, mas terá algum
resultado. O certo é que vai demandar um mínimo de
alguns meses para o Blog começar a gerar receita de
forma consistente, por isso, como disse antes, se quer
ganhar dinheiro com Blog, terá que se dedicar
constantemente e fazer disso o seu trabalho de verdade.
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Ganhar dinheiro com Youtube se tornou o grande objetivo
para muitas pessoas. Existem milhares de canais no Youtube
que atingiram o sucesso e hoje são até modelo de negócio
online. É perfeitamente possível viver de um Canal no
Youtube se forem aplicados os métodos corretos e os mais
variados sistemas de monetização.
Vou mostrar abaixo em detalhes como é possível usar o
Youtube como uma fonte de renda, aplicados alguns
métodos que são os mais usados para praticamente
qualquer tipo de canal.
Assista o vídeo clicando na imagem abaixo.
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O que faz um Canal no Youtube Ganhar Dinheiro?
Antes de qualquer coisa é preciso saber e fazer o básico,
montando a estrutura de qualquer canal no Youtube. Se
isso seria impossível aplicar qualquer métodos.
Qualquer modelo de negócio online, seja um blog,
redes sociais ou no Youtube, depende de dois fatores:
1.Criar conteúdo
Tudo gira em torno do conteúdo e da sua capacidade
de gerar mais e mais informações sobre um
determinado nicho (assunto principal).
2.Atrair público
Ao criar conteúdo, o próximo passo é fidelizar um
público crescente e recorrente.
Sem esses elementos fica impossível gerar renda com o
canal. As pessoas só chegam até você por conta do
conteúdo e é o conteúdo original e recorrente que faz
as pessoas quererem acompanhar.
Por conta do público é que podemos aplicar os mais
variados métodos de monetização que devem atingir
esse público alvo, seja em visualizações de anúncios,
venda de produtos e serviços e exposição de marcas de
pessoas. Quanto mais conteúdo, mais público e maior o
potencial de receita.
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Como ganhar dinheiro com Youtube?
Existem dezenas de métodos para serem aplicados a um
canal de Youtube, mas basicamente todos podem ser
resumidas com as seguintes opções.
1. AdSense da Google
Já tratei em um outro vídeo com mais detalhes sobre
como funcionam os ganhos com AdSense para vídeos
no Youtube e recomendo que você veja esse material
adicional para entender melhor.
De forma direta, a Google vende anúncios dentro dos
canais e repassa parte dos ganhos para os produtores,
usando como cálculo o número de visualizações (views)
de conteúdo onde as publicidades foram exibidas.
Para entender isso melhor, acesse também: Eu mostro
quanto Dinheiro Ganho com Youtube. Além de um
ótimo exemplo e estudo de caso, também abordo como
e quanto o Youtube paga via AdSense.
Para usar o AdSense num canal de Youtube, é
necessário cumprir algumas exigências da plataforma e
ser aceito no Programa de Parceria do Youtube (YPP).
Recentemente as regras ficaram mais rígidas. Aqui tem
um conteúdo mais detalhado:
NOVAS Regras do Youtube acaba com Monetização dos
Canais.
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2. Programas Afiliados
Os métodos que envolvem Programas Afiliados são os
mais usados e recomendo que você dedique um tempo
para estudar e conhecer para aplicar. Este dá muito
resultado, inclusive para canais iniciantes (pequenos).
Esse modelo funciona com a indicação de produtos
físicos ou digitais, bem como serviços de terceiros em
que o produtor de conteúdo ganha uma porcentagem
do valor sempre que fizer uma venda por indicação.

3. Produtos e serviços próprios
Se você tem algo mais a oferecer para seu público, seja
um produto físico ou digital, com certeza o resultado
de ganhos do seu canal pode ser ainda maior, sem
depender de terceiros.

Muitos canais desenvolvem uma linha de produtos,
cursos online e até uma marca própria como método
de monetização e modelo de negócio.
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4. Auto promoção
Você mesmo pode ser seu próprio produto, usando o
conteúdo do canal como forma de promover seus
conhecimentos e sua atuação num determinado ramo
de mercado de trabalho. Isso funciona muito bem para
a divulgação de empresas e negócios pessoais que não
contam com grandes verbas para publicidade.
Os dois modelos citados acima são os mais sustentáveis
e dão ótimos resultados para canais pequenos ou
nichos que têm um público alvo muito restrito e
específico.
5. Anunciantes diretos
Se o seu canal crescer a ponto de chamar atenção das
marcas e agências de publicidade, pode ser que você
seja patrocinado ou convidado para divulgar produtos e
serviços em troca de um pagamento ou desses mesmos
produtos e serviços.
Isto é algo bem comum entre produtores de conteúdo
que têm grandes audiências ou um público bem cativo,
muito fidelizado – os chamados “influenciadores
digitais”.
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6. Patrocinadores / Financiadores do Canal
Outro método bem difundido entre canais pequenos e
médios, mas que apresentam boa qualidade e
regularidade na produção de conteúdo, é ter o próprio
público como financiador que garante a receita do
produtor e o motiva a continuar criando.
Algumas vezes são oferecidas recompensas e prêmios
para aqueles que são os financiadores, incluindo
conteúdo exclusivo para assinantes.
Por fim temos aqui a sétima e última dica que depende
de você ter entendido todas as anteriores. Não se trata
exatamente de um método, mas de um conceito:
7. Multiplique as formas de monetização
Seu canal não pode depender de apenas um sistema ou
u métodos de receita. É a soma dos mais variados
modelos que fazem um Canal de Youtube ganhar
dinheiro de forma sustentável.
Nenhum canal expressivo vive apenas da receita do
AdSense ou de patrocinadores. Todos somam ao menos
dois ou três métodos e esse é o grande diferencial
daqueles que têm sucesso a longo prazo, daqueles que
ficam pelo caminho.
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Viver de Youtube não é algo que dá resultados rápidos,
dependerá de sua capacidade de produzir conteúdo e
se destacar entre milhares de outras opções disponíveis,
bem como do potencial de fidelizar um público e se
manter constante.
Pense a longo prazo, invista em técnica, equipamentos e
conhecimento para edição de vídeos. Monte um plano
de negócio e estude quem são seus concorrentes, o que
fazem e como você pode apresentar algo novo naquele
nicho.
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CONCLUSÃO
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Este é apenas o início
A caminhada para a monetização do seu Blog está
começando aqui. E não tenho a pretensão de achar que
abordei todos os aspectos e tratei de tudo o que se pode
saber sobre ganhar dinheiro com blog.
Certo é que você pode usar este conhecimento agora
para aplicar em seu projeto, aprofundar aqueles recursos
e técnicas que se aplicam ao seu Blog, medir os
resultados e trabalhar.
Os resultados podem demorar e variam para cada tipo
de Blog. Também podem variar de acordo com seu
empenho e a maneira como colocar em prática.
Mas é perfeitamente possível e viável conseguir
resultados financeiros com um Blog.
As ferramentas estão à sua mão.
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