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Por Isaías Cardoso 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 

Todas as informações contidas neste e-book são provenientes de minhas 

experiências ao longo de vários anos como blogueiro. Se a sua situação e/ou 

condição particular não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas 

ensinados neste e-book, você deve utilizar e ajustar as informações deste e-book 

de acordo com sua situação e necessidades. 

 

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia são 

propriedades de seus respectivos donos e são usados apenas como referências. 

 

DIREITOS AUTORAIS  

 

Este e-book está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre 

o e-book são reservados. Você não tem permissão para vender este e-book nem 

para copiar/reproduzir o conteúdo do e-book em sites, blogs, jornais ou 

quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer tipo de violação dos 

direitos autorais estará sujeito a ações legais. 

 

*Créditos ao Blog Gustavo Freitas, pelas informações sobre o Google Adsense. 
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UM POUCO SOBRE O MEU TRABALHO 

 

Eu crio blogs desde 2009. Meu primeiro blog ainda está no ar, com o mesmo 

nome e URL (endereço), o blog Universo Jovem Adventista. E é o primeiro blog 

que comecei a monetizar com o Google Adsense, o Programa de Afiliados do 

Google que vou lhe apresentar neste e-book para ganhar dinheiro na Internet 

em Cabo Verde com um blog. 

 

De 2009 pra cá já criei dezenas de blogs, como esses três blogs voltados para o 

mercado cabo-verdiano: 

 

• KRIOLU BUSINESS – Plataforma de Marketing Digital em Cabo Verde, 

criado em 2016. 

• VAGAS CABO VERDE – Plataforma de promoção e divulgação de vagas 

de emprego em Cabo Verde, criado em 26 de setembro de 2014, 

inicialmente com o nome de Emprego & Negócios CV. 

• OLHAR CABO VERDE – um portal de informações e notícias sobre Cabo 

Verde, criado em 2020 durante a quarentena, por causa da Covid-19. 

 

E vou te ajudar a criar seu blog para ganhar dinheiro na Internet em Cabo verde. 

 

Antes de começarmos, vamos nos conhecer melhor. Segue abaixo meus contatos 

e você pode conversar comigo, caso tiver alguma dúvida sobre o conteúdo deste 

e-book ou precisar de alguma ajuda para criar seu blog. Espero você! 

 

• Meu Canal de Vídeos no Youtube: Youtube.com/c/isaiascvnet 

• Minha Página no Facebook: Facebook.com/icdigital8 

• Meu Perfil no Instagram: Instagram.com/icdigital8  

http://www.kriolubusiness.com/
https://universojovemadv.blogspot.com/
https://kriolubusiness.com/
https://www.vagascv.info/
https://www.olharcaboverde.info/
https://www.youtube.com/c/isaiascvnet?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/icdigital8
https://www.instagram.com/icdigital8
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INTRODUÇÃO 

 

Olá, tudo bem? 

 

Meu nome é Isaías Cardoso, sou blogueiro e empreendedor digital, e neste e-

book, vou te ensinar o passo a passo para criar um Blog para ganhar dinheiro na 

Internet em Cabo Verde. 

 

 

 

Com a leitura deste e-book você vai aprender como criar um blog para ganhar 

dinheiro com o Google Adsense. 

 

Este e-book, possivelmente, é o único material que você vai encontrar na 

Internet em Cabo Verde, falando sobre este assunto. É um assunto novo para 

muitos e, por este, motivo, demorei em abordar alguns aspectos sobre a criação 
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de blogs para ganhar dinheiro na Internet, e não limitar apenas em escrever um 

tutorial sobre como criar um blog ou cadastrar no Google Adsense, o que você 

pode encontrar no meu blog ou canal no Youtube. 

 

Aqueles que desejam se tornar blogueiros precisam entender este quadro 

completo. Então, tenha paciência e leia este e-book até o final. 

 

O e-book está dividido da seguinte forma: 

 

1. Recomendações – alguns aspectos que todo blogueiro iniciante precisa 

ter em mente ao criar um blog para negócios digitais; 

2.  Como criar um blog - um passo a passo para criar um blog no Blogger e 

Wordpress; 

3. Monetização do blog com o Google Adsense - um tutorial completo 

sobre o Google Adsense, com todas as informações que você precisa 

saber; 

4. Como criar um blog lucrativo – dicas, ideias e orientações para criar um 

blog lucrativo; 

5. Outras formas de monetizar um blog - além do Adsense, você pode 

testar outras formas de ganhar dinheiro com seu blog; 

6. Como tornar-se um blogueiro Influencer - dicas para se tornar um 

blogueiro de influência; 

 

Posto isso, vamos começar! 

 

 

 

 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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RECOMENDAÇÕES! 

 

Se você é novo neste universo digital, eu recomendo pesquisar e ler conteúdos 

sobre Marketing Digital para se familiarizar com os termos usados, ferramentas, 

etc. É muito importante “estar ligado, antenado e informado” sobre este assunto. 

Vai fazer toda a diferença em sua vida de blogueiro. 

 

E como ponto de partida, recomendo ler dois artigos que escrevi no meu blog há 

um tempo atrás. O primeiro fala sobre a realidade da Internet em Cabo Verde - 

blogueiros estão na Web e, em Cabo Verde, precisamos entender essa realidade. 

O segundo artigo fala sobre a pesquisa Web no Google.cv - se você já ouviu falar 

em SEO, nichos, motores de busca, palavras-chave, rankear sites, você precisa 

entender em que posição estamos sobre estes importantíssimos assuntos, 

porque é o que vai fazer toda a diferença no posicionamento de seu blog na Web. 

 

E para te inspirar, leia o artigo sobre a blogueira cabo-verdiana Nadine Fortes, a 

blogueira ‘Vaidosa D Mais’. 

 

Em algum momento vou utilizar alguns termos que podem ser novos e confusos, 

e vou tentar explicar da forma mais simples possível para que você entenda, mas 

não fique limitado a isso, faça pesquisa sobre esses assuntos para aprimorar seus 

conhecimentos.  

 

∞ ∞ ∞ 

 

Fico feliz que você tenha dado o primeiro passo ao baixar este e-book. Acredito 

que você tem interesse em aprender como criar um blog para ganhar dinheiro na 

Internet em Cabo Verde e é sobre isso que vou te ensinar neste e-book. 

 

http://www.kriolubusiness.com/
https://www.kriolubusiness.com/2022/09/a-realidade-da-internet-em-cabo-verde.html
https://www.kriolubusiness.com/2022/09/a-pesquisa-web-no-google-cv.html
https://www.kriolubusiness.com/2022/09/inspire-blogueira-cabo-verdeana-nadine-fortes.html
https://www.kriolubusiness.com/2022/09/inspire-blogueira-cabo-verdeana-nadine-fortes.html
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Eu vou te ajudar a criar um blog PARA GANHAR DINHEIRO NA INTERNET, 

mas antes, quero lhe pedir algo: tire o foco do dinheiro em si.  

 

Como assim? Vou lhe explicar! 

 

Quando você pensa em criar um blog, apesar de seu objetivo seja ganhar 

dinheiro na Internet com o blog, o seu foco não deve estar no dinheiro em si. Eu 

diria que o dinheiro é a recompensa de um trabalho que você fez antes em seu 

blog.  

 

Seu blog precisa ajudar alguém, de alguma forma. Quer seja a resolver um 

problema real ou uma curiosidade (a exemplo de blogs de entretenimento, 

fofocas, etc.). As pessoas fazem pesquisas na Internet para resolverem seus 

problemas ou estão procurando produtos/serviços ou apenas buscando 

entretenimento. Mas nunca visitam um blog para ajudar o blogueiro a ganhar 

dinheiro. 

 

As pessoas não vão visitar seu blog para que você ganhe dinheiro. Talvez elas 

nem saibam que ao clicarem em um anúncio no seu blog você vai ganhar alguma 

comissão por clique. 

 

Por este motivo, seu foco deve estar nas pessoas, no que o seu blog vai ajudar as 

pessoas a resolverem. E o Google gosta disso. No processo de aprovação de um 

blog para a monetização com o Google Adsense, o Google vai analisar este 

detalhe. 

 

Então, crie um blog para ajudar as pessoas e elas vão gostar de seu blog, vão 

visitá-la diariamente e engajar com o seu conteúdo e você vai poder usar deste 

tráfego (visitas ao blog) para ganhar dinheiro. Ficou claro? 

http://www.kriolubusiness.com/
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Conheço vários blogueiros que fracassaram pelo caminho, porque no mesmo dia 

em que criaram o blog já estavam preocupados em cadastrar em plataformas de 

anúncios para inserir no blog. O blog não foi divulgado ainda, o blog não tem 

tráfego, mas já tem anúncios. 

 

Isso é um erro!  

 

Eu sei que a ideia de ganhar dinheiro com um blog, que é muito fácil hoje com um 

bom projeto, já desperta os sentidos de alguns. Na verdade, para alguns, ganhar 

dinheiro é o que os faz acordarem todos os dias às 5 horas da manhã para irem 

trabalhar. Eu sei que você precisa de dinheiro, mas não coloque seu foco nisso 

logo no início. Não pense no dinheiro! Pense em criar um blog memorável, com 

conteúdo que vão cativar as pessoas e o resultado disso será muito $$$, sem 

dúvidas. Pense em criar um projeto de um blog que seja uma referência. 

 

Você acredita que existem pessoas por aí vivendo de blogs? Sim, criaram uma 

empresa e seu produto é um blog. 

 

Pense dessa forma! E por isso, não tenha pressa e criar um blog de qualquer 

jeito, começar a entupir o blog de anúncios e convidar pessoas a visitarem seu 

blog para ganhar dinheiro. 

 

Eu vou te ensinar a criar um blog para ganhar dinheiro, mas quero que você não 

pense no dinheiro até criarmos um blog memorável que pode gerar muito 

dinheiro. 

 

E às vezes, por parecer que o ganho não vem de imediato, muitos não tem a 

paciência e persistência para criar um projeto que ao logo prazo pode ser muito 

rentável. 

http://www.kriolubusiness.com/
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POR QUE CRIAR UM BLOG 

 

E então, sem pensar no dinheiro, por que você criaria um blog? 

 

Entre alguns motivos, posso citar os seguintes: 

 

• Você vai divulgar seu conhecimento. Alguma área do conhecimento que 

você domina, você pode criar um blog onde escreve artigos sobre isso. 

• Uma forma de expressar suas ideias. Sabe aquele momento em que 

começam a surgir várias ideias em nossa mente e não sabemos como agir 

sobre elas? Você pode criar um blog e compartilhar essas ideias. 

• Pode ser uma porta para novas oportunidades. No início pode parecer 

difícil, mas com o tempo, ao estabelecer a sua presença online, mais e mais 

pessoas farão parte de seu círculo, vão conhecer o seu trabalho e através 

disso podem aparecer novas oportunidades, quem sabe até de um novo 

emprego. 

• Mostrar o que você sabe fazer. Todos nós temos habilidades em alguma 

coisa, iniciar um blog pode ser uma forma de mostrar o que você sabe 

fazer, através de artigos, tutoriais, etc. E isso, tem um alcance imensurável. 

• Ser o próximo grande influenciador. Cada artigo novo que você escreve 

lhe dá um passo mais perto da popularidade. Se você domina bem um 

assunto vai se tornar uma referência e as pessoas vão te procurar porque 

tem interesse naquilo que você sabe. 

• Realizar um sonho. Criar um blog pode ser a realização de um sonho. 

Nada melhor do que trabalhar focado no seu objetivo.  

 

E a parte boa de tudo isso é que você pode, ainda, ganhar dinheiro com um blog 

criado por qualquer um desses motivos citados. 

http://www.kriolubusiness.com/
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“Se você é apaixonado por alguma coisa nesta vida, você pode ter um 
blog sobre isso e ganhar dinheiro com ele”, como sempre digo. 
 

O blog que eu mencionei no início, que é o primeiro blog que criei, eu não o criei 

com a intenção de ganhar dinheiro. Era uma forma de agradecer. Eu tinha me 

investido em líder de jovens pela Igreja Adventista e quis retribuir de alguma 

forma. Como eu sou apaixonado por desenvolvimento Web, pensei que poderia 

criar um blog e divulgar materiais para ajudar outros diretores e líderes do 

departamento jovem da Igreja Adventista. 

 

E não é que deu certo? O blog se tornou uma referência quando o assunto é 

materiais para o Ministério Jovem da Igreja Adventista. Tudo relacionado a este 

ministério você encontra neste blog. E assim, criei um blog memorável para 

ajudar uma causa, um ministério do qual faço parte. 

 

E, como a gente não vive só de blogar de graça, eu inseria anúncios do Google 

Adsense na barra lateral e topo dos artigos e ganhava uns trocados com as 

visualizações e cliques nos anúncios dos visitantes do blog. 

 

Este blog ainda está no ar, cumprindo o propósito pelo qual foi criado e 

rendendo uns trocados desde 2009. 

 

Pense desta forma ao criar seu blog. 

 

Que tipo de blog você gostaria de criar para se tornar uma referência em um 

determinado nicho em Cabo Verde? 

 

 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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TIPOS DE BLOGS 

 

Que tipo de blog você pode criar? Pegue essas dicas: 

 

Blogs tem sido a melhor forma de começar um projeto online para ganhar 

dinheiro na Internet. Com um blog você consegue marcar sua presença online e 

escrever sobre o que mais gosta. 

 

Imagine só: 

 

• se você é estudante universitário, independentemente de qual área de 

ciência for seu curso, você pode criar um blog e escrever artigos 

relacionados à sua área de formação. Considerando que você vai passar 

quatro anos na universidade, se você escrever pelo menos 4 artigos por 

mês, no final de sua formação você terá um blog com, pelo menos, 190 

artigos. E você já pode se afiliar ao Google Adsense com um blog com, pelo 

menos, 10 artigos e começar a monetizar o blog. 

• se você gosta e entende do mundo da moda, sabe fazer penteados, 

maquiagem, etc., além de oferecer esses serviços às suas amigas, você 

pode criar um blog onde você ensina como fazer isso. Acredito que as 

mulheres vão gostar. 

• se você gosta de tecnologia e manja bem de computadores, você pode 

criar um blog de tutoriais onde ensina como fazer isso e aquilo em 

computadores, resolver problemas, etc. Eu tenho um canal de Tutoriais no 

Youtube, como mencionei no início! 

• se você cozinha bem e sabe fazer um bom cuscuz, uma boa “katxupa”, 

uma boa “kumida di terra”, você pode criar um blog de receitas, mostrar 

como fazer determinados pratos, etc. 

http://www.kriolubusiness.com/
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• se você é antenado no mundo dos famosos, você pode criar um blog de 

entretenimento, onde fala sobre celebridades cabo-verdianas, africanas, 

do mundo, onde você pode falar sobre artistas, nossa música, etc. 

• se você é aventureiro, viaja muito por nossas ilhas, você pode criar um 

blog de viagens onde divulga fotos, histórias de suas viagens. Isso pode ser 

visto pelo mundo, por pessoas que procuram Cabo Verde como uma 

referência turística para suas férias. 

• você pode criar um blog de histórias. Conheça pessoas e escute suas 

histórias, transforme isso em um artigo e, com o consentimento da pessoa, 

divulgue em seu blog. Tantas histórias inspiradoras por aí! 

• se você é professor, crie um blog e ensine matemática, inglês, português, 

… onde você dá aquelas super dicas aos seus alunos. 

 

Pense em outras infinidades de assuntos que você pode abordar em um blog. 

 

Mais uma super dica: você conhece o blog PAPO DE HOMEM? Desde que 

conheci este blog fiquei admirado pelo belo trabalho de unidade de mais 500 

homens espalhados pelo mundo, que tiveram a brilhante ideia de criar um blog 

onde compartilham suas descobertas, aventuras, ideias, obstáculos, etc. Visite o 

blog e dê uma olhada nas estatísticas de acesso. Já ganham muita grana com este 

projeto, de diversas formas. 

 

Já pensou em reunir um grupo de homens ou mulheres, jovens e criarem um blog 

onde abordam diversos assuntos? Se cada um escrevesse um artigo por semana, 

já imaginou quantos artigos teriam por mês no blog? 

 

O que eu quero dizer é que você pode criar um blog sobre qualquer coisa e 

ganhar dinheiro com isso. 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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PASSOS PARA CRIAR UM BLOG 

 

Agora, vamos começar o passo a passo para criar um blog. 

 

Antes de tudo, antes de começar a mexer em ferramentas para criar um blog, 

você precisa decidir que tipo de blog vai criar. É o que chamamos de nicho. Você 

precisa escolher um nicho – seu blog vai ser sobre o quê? Moda, Esportes, 

Entretenimento, Tecnologia, Cultura, Música, Carros, Viagens? 

 

Se você nunca ouviu falar neste termo, “nicho”, o que é normal, lhe recomendo 

ler o artigo que escrevi sobre nichos. Leia o que são blogs de nicho e esclareça 

melhor suas ideias sobre como e por que escolher um nicho para seu blog. 

 

Resumidamente, escolher um nicho é focar em uma fatia do mercado, ao invés 

de criar um blog genérico onde você fala sobre moda, remédios e alimentos, deu 

pra entender? 

 

Tire algum tempo para pensar em um nicho, um assunto que você gostaria de 

tratar em seu blog, considerando as dicas que lhe dei acima. 

 

Durante este processo, leve em consideração o seguinte: um assunto que você 

gosta e tem conhecimento a respeito. Desta forma você estará escrevendo 

artigos sobre o que mais gosta com autoridade. 

 

Depois de já ter definido o nicho de seu blog, você já pode escolher em que 

plataforma vai criar seu blog. 

 

 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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Criar um blog é muito fácil, acredite! 

 

Existem plataformas prontas para você criar um blog em poucos minutos. 

Algumas plataformas exigem que você faça apenas um cadastro e já tem acesso 

ao Painel de Gerenciamento; outras exigem que você faça o download do script 

e instalar em seu servidor Web. 

 

Neste e-book vou abordar sobre duas plataformas mais populares de criação de 

blogs, o Blogger e o Wordpress.  

 

Você não precisa ficar assustado com os detalhes técnicos, fique tranquilo! Vou 

te ajudar neste processo e te ensinar o básico que precisa saber para ter seu blog 

no ar hoje mesmo, se assim você decidir. 

 

Você precisa entender o que são blogs e como eles funcionam e isso, não é lá 

coisa complicada de se aprender. 

 

No entanto, não se limite apenas ao que vou abordar aqui, que pode ser 

específico. Estude! Existem milhares de cursos em vídeo por aí que ensinam de 

tudo sobre criação e gerenciamento de blogs. Nada mal se tornar um 

Webmaster e poder gerenciar seus próprios projetos Web sem dificuldades, ou 

até mesmo poder prestar este serviço para indivíduos e empresas. 

 

Vários blogueiros de sucesso não são Webmasters; ou tem pessoas trabalhando 

para eles ou aprenderam o básico para colocar o negócio a andar. E você pode 

fazer isso, também. 

 

No meu canal no Youtube publico vários vídeos sobre criação e gerenciamento 

de blogs. Então, visite meu canal e aprenda! 

http://www.kriolubusiness.com/
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Já de antemão, quero lhe dizer que para criar um blog para ganhar dinheiro, 

descarte as plataformas de criação de blogs, como wordpress.com, Wix, 

Webnode, Site PX, Yola, Tumblr, Medium e todas as plataformas de "Drag and 

Drop" (arrastar e soltar) ferramentas para criar sites e blogs. 

 

Essas plataformas são gratuitas, mas tem limitações e não são recomendadas 

para blogs de negócios digitais. 

 

E você pode perguntar: e o Blogger, não entra nesta lista? 

 

Digo que não, e veja o porquê. 

 

O Blogger, a plataforma gratuita de blogs do Google, é a ferramenta ideal para 

quem está iniciando no mundo dos blogs. Além de ser fácil de navegar e 

administrar, oferece a hospedagem e diversos recursos que permitem ao usuário 

criar seu blog e personalizá-lo, de acordo com suas necessidades. 

 

A plataforma permite mudar o código HTML das páginas hospedadas. Embora 

não seja nada trivial, através da opção "layout", qualquer administrador pode 

acessar e modificar o código fonte das páginas — incluindo novas opções e 

funções. 

 

Além disso, é permitido usar templates prontos que facilitam a criação e 

personalização do blog. E você pode usar esse recurso e diversos outros para 

deixar seu blog mais atraente. 

 

Dos três blogs meus mencionados no início deste e-book, dois deles estão 

rodando na plataforma Blogger.  

 

http://www.kriolubusiness.com/
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VAGAS CABO VERDE usa o template e um domínio profissional e UNIVERSO 

JOVEM ADVENTISTA usa um template profissional. Este último não quis 

alterar o domínio para não perder a posição nos mecanismos de busca, pelo fato 

de o blog já ter vários anos no ar e bem posicionado no Google, e também para 

não perder a monetização. 

 

Tenho um outro blog, que não mencionei no início, o TUTORIAIS TECH, onde 

divulgo tutoriais, que também está hospedado no Blogger, usa um template e 

domínio profissional. 

 

Dificilmente alguém vai perceber, à primeira vista, que esses blogs foram criados 

na plataforma Blogger, a não ser o blog UJA pela sua URL, que não usa um 

domínio profissional. 

 

O melhor e mais completo CMS – Content Managment System (Sistema de 

Gerenciamento de Conteúdo) Web é o Wordpress. E veja o porquê: 

 

43% da internet usa o WordPress, de blogs amadores até os maiores sites de 

notícias. Com o Wordpress você tem a liberdade de gerenciar seu blog. 

Diferente de o que acontece nas plataformas mencionadas anteriormente, onde 

você não tem autonomia sobre seu blog, não tem acesso ao servidor, ao banco de 

dados, ao código fonte, etc.  

 

Já o Wordpress você pode baixar o pacote do CMS Wordpress, instalar em seu 

próprio servidor (Web ou local) e criar seu blog, com total autonomia de todos os 

detalhes, desde o servidor ao banco de dados. 
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Eu lhe recomendo a criar um blog no Blogger ou Wordpress (a versão para 

hosts). 

 

E recomendo, também, registrar um domínio profissional. Mesmo que você vá 

criar um blog no Blogger, registre um domínio profissional. Ao adicionar um 

domínio profissional ao seu blog, você passa mais confiança e autoridade ao blog. 

 

O Google Adsense aceita blogs no Blogger em seu programa de afiliados, sem 

problema. E se você adicionar um domínio profissional ao seu blog, melhor ainda. 

 

No próximo tópico vamos ao passo a passo para criar um blog no Blogger e no 

Wordpress. 
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Criar um blog no Blogger: 

 

1. Crie uma Conta Google. Se você já tem um e-mail no Gmail, você já tem uma 

Conta Google. Se não, crie uma conta Google neste link. 

 

2. Com a conta Google já criada, acesse o Painel do Blogger pelo endereço 

draft.blogger.com ou blogspot.com ou ainda blogspot.com. Qualquer um 

desses endereços vai direcionar à mesma página do Blogger. ‘draft.blogger.com’ 

é a versão rascunho do Blogger, onde você consegue testar novas 

funcionalidades do Blogger antes de serem lançadas oficialmente. 

 

3. Criar Blogue. 

 

Quando você acessa o Painel do Blogger pela primeira vez, o painel aparece 

desta forma: 

 

 

 

Para criar um blog, faça clique em Criar Blogue, e a seguinte aba é exibida: 
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Nesta tela você precisa Escolher um nome para o blogue. É o título de seu blog, 

que geralmente é o mesmo nome do blog. 

 

Recomendo não colocar um título diferente do nome do blog. Neste exemplo 

vou usar o nome Morabeza para o blog, tomando como base de que o meu 

projeto é um blog sobre a Morabeza do povo cabo-verdiano. 

 

Após inserir o título do blog, faça clique em SEGUINTE e na próxima tela você 

precisa escolher o domínio do blog; é o endereço, a URL, o link do blog. 

 

O domínio do blog precisa ser o mesmo do nome do blog. Na imagem abaixo 

aparece Morada, mas é só uma questão de tradução do Blogger – quer dizer 

Endereço, o endereço do blog. E todos os blogs criados no Blogger tem a 

terminação .blogspot.com. ou seja, seu blog é criado em um subdomínio do 

domínio blogspot.com. 
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No início eu recomendei registrar um domínio profissional para adicionar ao seu 

blog no Blogger, no entanto, antes de adicionar um domínio profissional, no 

processo de criação do blog você precisa escolher um domínio para o blog que 

vai usar a URL nomedoblog.blogspot.com. Após o blog ser criado você pode 

alterar para um domínio profissional.  

 

Caso no futuro você queira desassociar o domínio do Blogger, você pode fazer 

isso e o blog continua no ar, com o endereço nomedoblog.blogspot.com que 

você escolheu neste passo. 

 

 

 

Neste exemplo, escolhi o domínio Morabeza, mas apareceu o seguinte erro: 

 

 

 

Diz que o endereço escolhido não está disponível. Isso acontece quando alguém 

já tenha criado um blog com o mesmo nome ou o Blogger não estiver 

disponibilizando este endereço. Você precisa escolher um outro endereço. 
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OBS: pode acontecer de alguém já ter pensado em um mesmo nome que você 

para o blog. Neste caso, você pode tentar escolher um outro nome, mas que não 

seja muito diferente do nome de seu projeto, certo? 

Neste exemplo, escolhi um nome diferente, mas sem mudar a ideia do blog, veja: 

 

 

 

O endereço morabezacaboverde.blogspot.com está disponível. Poderia ser 

morabezacv.blogspot.com, caso estiver disponível, também. 

 

Agora, ao registrar seu domínio profissional, tente verificar se o domínio ainda 

não foi registrado. Por exemplo: morabeza.com, morabeza.net ou 

morabeza.cv. 

 

Eu não recomendo registrar um domínio morabeza.cv porque a empresa 

provedora de domínios .cv não concede acesso ao gestor do domínio; a ANAC 

exige que você envie as informações do servidor para eles adicionarem ao DNS 
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do domínio. E quem trabalha com blogs, que sempre precisa alterar definições 

disso e mais aquilo, esta política não ajuda no trabalho. Melhor registrar um 

domínio .com e não terá essas dores de cabeça por causa dessa política 

ultrapassada da ANAC. 

 

Por causa desta burocracia é que muitos sites em Cabo Verde usam o 

nomedaempresacv.com em vez de nomedaempresa.cv. Uma pena! 

 

Continuando... 

 

Se o endereço que você escolher para o blog estiver disponível, faça clique em 

GUARDAR, conforme apareceu na imagem acima e pronto! Seu blog já foi 

criado! 

 

Agora, o painel do Blogger é exibido, desta forma: 

 

 

 

Aparece o nome do blog e do lado um ícone. Ao clicar, aparece a seguinte tela: 
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Aparece o nome de seu blog já criado e a opção Novo blogue - Isso porque você 

pode ter vários blogs no mesmo Painel do Blogger, com uma única conta Google. 

Se você quiser criar um outro blog, não precisa criar uma nova conta Google para 

criar e gerenciar um novo blog.  

 

Pronto! Seu blog já está no ar e pronto para receber seus artigos. 

 

Eu criei um minicurso sobre o Blogger, para iniciantes, onde você pode aprender 

a gerenciar um blog no Blogger. Acesse o Curso Blogger Completo e torne-se um 

expert em gerenciar blogs no Blogger. 

 

Gravei, também, uma aula onde ensino a instalar um template profissional no 

Blogger. Assista a aula aqui. 
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Criar um blog no Wordpress 

 

Se você não tem experiência em programação ou design de sites, você precisa de 

um sistema de gerenciamento de conteúdo como o WordPress. O WordPress é 

gratuito e é a plataforma de blogs mais popular da atualidade, usado por mais de 

cem milhões de pessoas.   

 

Para criar um blog no Wordpress você precisa registrar um domínio e contratar 

um serviço de hospedagem de sites.  

 

Se você deseja aprender a mexer no Wordpress sem ter que registrar um 

domínio ou contratar um servidor de hospedagem, você pode rodar o 

Wordpress em seu próprio computador, desconectado da Internet, sabia? 

 

Foi dessa forma que aprendi a criar Sites no Wordpress. Estudei tudo sobre o 

CMS off-line e quando contratei meu primeiro servidor eu já dominava o 

Wordpress. 

 

Assista esta vídeo-aula que gravei, ensinando a instalar o Wordpress em um 

servidor local. 

 

As etapas a seguir, na criação de um blog no Wordpress, seriam para ilustrar 

como você iniciaria um blog no WordPress, o passo a passo, mas vou fazer algo 

mais para te ajudar de um jeito melhor. 

 

Criar um blog no Wordpress é mais complexo; é diferente de trabalhar com o 

Blogger onde a plataforma já está rodando na Internet e você só precisa de uma 

conta Google e cadastrar-se. Para usar o Wordpress você precisa instalá-lo. 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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Obs.: Existe uma versão do Wordpress que é similar ao Blogger, o 

Wordpress.com, mas não o recomendo para criar blogs de negócios, porque é 

limitado e para adicionar recursos você precisa pagar. No entanto, mesmo 

pagando você não tem acesso a vários recursos. Por este motivo, não recomendo 

criar um blog para ganhar dinheiro na Internet no Wordpress.com. 

 

Recomendo o Wordpress, versão para hosts. Você baixa o Wordpress e instala 

em seu próprio servidor. 

 

Para isso você precisa registrar um domínio, contratar um servidor de 

hospedagem de sites e saber instalar e gerenciar o Wordpress. Mas fique 

tranquilo, vai ficar fácil aprender tudo isso. Veja: 

 

Há alguns anos atrás, criei o meu primeiro e-book. E, adivinhe sobre o quê! Isso 

mesmo, sobre o Wordpress! Escrevi um e-book onde falo tudo sobre o CMS 

Wordpress, desde conceitos sobre o ambiente Web que você precisa saber, o 

que são domínios, o que é hospedagem, ensino a instalar o Wordpress em um 

servidor local e um servidor Web, apresento o Painel do Wordpress, etc. 

 

Então, para não ter que transcrever todo esse conteúdo para este e-book, eu vou 

deixar o link para você fazer o download gratuito do E-book: Wordpress numa 

linguagem simples e descomplicada. 

 

Leia o e-book e aprenda a criar seu blog no Wordpress. 

 

Para criar um blog no Wordpress, como disse anteriormente, você precisa de um 

domínio e um servidor de hospedagem. Eu lhe recomendo essas três empresas: 
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• Godaddy – para registrar um domínio. Geralmente você paga menos no 

primeiro ano. 

• Hostgator – você pode registrar um domínio e contratar a hospedagem 

em um único pacote. E, dependendo do plano que escolher o domínio pode 

ser gratuito. 

• Hostinger – a semelhança da Hostgator, mas com preços mais flexíveis. 

• Namecheap – uma empresa estrangeira de registro de domínio e 

hospedagem de sites com bons preços.  

 

Além do e-book sobre Wordpress, mencionado acima, gravei dois vídeos no meu 

canal onde ensino a criar um blog profissional no Wordpress, com domínio e 

hospedagem.  

 

Assista essas duas aulas: 

• Como criar um site profissional – Aula 1 

• Como criar um site profissional – Aula 2 

 

Se você ler o e-book recomendado e assistir essas duas aulas para ver na prática 

como criar blogs com o Wordpress, penso que já vais estar em condições de criar 

seu próprio blog. No entanto, caso tiver algum problema ou precisar de ajuda, 

não deixe de me contatar. Estou disponível para lhe ajudar. 

 

Para alterar o visual de seu blog e deixá-lo com uma cara profissional, veja: 

• Onde encontrar templates gratuitos para Blogger; 

• Onde encontrar templates gratuitos para Wordpress; 

• Se deseja usar os templates que já usei no site Kriolu Business, conheça o 

tema Athena ou Wolf WP. 

 

http://www.kriolubusiness.com/
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COMO GANHAR DINHEIRO COM O GOOGLE ADSENSE 

 

Após aprender a criar seu blog no Blogger e Wordpress, agora vamos falar sobre 

a monetização de seu blog - ganhar dinheiro com o Google Adsense em seu blog. 

 

Desde 2018 o Programa de Afiliados do Google Adsense está liberado em Cabo 

Verde. Você só precisa criar uma conta na plataforma, cadastrar um blog, 

aguardar a aprovação do Google e inserir anúncios em seu blog para ganhar 

dinheiro. 

 

Vários blogs em Cabo Verde, inclusive alguns portais de notícias, já divulgam 

anúncios do Google Adsense em seus sites. Visite, por exemplo, o site A Nação e 

confira! 

 

Veja essas duas imagens: 

 

Essa primeira é do relatório de minha conta no Google Adsense em Cabo Verde, 

cadastrado com o perfil Kriolu Business, em um determinado período. Exibe o 

valor ganho no período em euros. 
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Esta outra imagem é de meu último pagamento, recebido diretamente na minha 

conta bancária na Caixa Econômica de Cabo Verde. Dá pra ver o nome da 

empresa GOOGLE IRELAND LTD responsável pelos pagamentos e o valor 

recebido, de 21.475$00 (escudos). 

 

 

Esses dados confirmam que o Google Adsense já trabalha em Cabo Verde e 

vários blogueiros podem confirmar isso. Pena que alguns não compartilham as 

“boas notícias”, mas aqui vou te ensinar como a máquina funciona para você criar 

seu blog e ganhar dinheiro, também. 

A conta do relatório acima foi criada em 2018; criei para testar se estava tudo 

certo mesmo; e deu tudo certo, desde o cadastro na plataforma, a configuração 

do perfil de recebimento dos ganhos, a configuração de minha conta bancária, do 

banco intermediário, o recebimento do PIN e o pagamento, conforme mostrei 

nas duas imagens acima. 

 

Neste artigo, quero trazer um passo a passo de todo o processo para trabalhar 

com o Google Adsense em Cabo Verde. 
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Informações 

 

Em primeiro lugar, quero que entenda isto: Google Adsense é a plataforma de 

cadastro como afiliado do Google para monetizar seu blog; onde você controla 

os ganhos do Adsense em sites/blogs e canal no Youtube; e, onde o blogueiro 

configura seu site, gera os anúncios, vê os relatórios, configura seus dados 

pessoais e de pagamento, etc. 

 

O que é o Google Adsense e como funciona? 

 

O Google Adsense é o programa de afiliados do Google, lançado em 2003, o que 

nos deixar a entender que não é uma ferramenta nova no marketing de afiliados. 

 

95% do faturamento do Google vem da publicidade. Em 2020 gerou mais de 180 

bilhões de dólares de faturamento, com um lucro de mais de 40 bilhões de 

dólares. 

 

De um lado temos o Google Ads (antigo Google Adwords) onde os anunciantes 

(empresas, pessoas como eu e você, o dono da padaria, da barbearia) fazem seus 

anúncios e, do outro, temos o Google Adsense, onde donos de blog e canal no 

Youtube se cadastram e começam a mostrar anúncios desses anunciantes em 

seus blogs e canais no Youtube (através do Programa de Parcerias do Youtube). 

 

No Youtube se ganha basicamente por visualização do anúncio e no blog por 

clique no anúncio. 
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Quanto paga o Google Adsense? 

 

O Google AdSense repassa 68% do valor pago pelo anunciante ao dono do blog 

ou canal. 

 

Por exemplo, se o anunciante define que o custo do clique em seu anúncio será 

de 1 Euro o dono do blog ou canal receberá 0,68 Euro a cada clique que o 

anúncio receber. 

 

Como participar do programa de afiliados do Google Adsense? 

 

Para participar você precisa ter um blog ou um canal no Youtube. Nos dois casos 

existem exigências para participar. 

 

No caso do Youtube você precisa ter: 

 

• Mais de 4 mil horas de exibição pública nos últimos 12 meses; 

• Mais de 1 mil inscritos no canal; 

• Ter conteúdo original; 

 

No caso de um blog você precisa ter: 

 

• Pelo menos 10 artigos publicados; 

• Domínio próprio; 

• Página de Política de privacidade; 

• Página Fale conosco; 

 

No nosso caso, vamos focar no Google Adsense para blogs. 
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Sobre o Youtube em Cabo Verde, recomendo ler o artigo Como Ganhar 

dinheiro no Youtube em Cabo Verde: tudo o que precisa saber. 

 

Cadastrar na plataforma Google Adsense 

 

Para participar do programa de Afiliados Google Adsense você precisa criar uma 

conta na plataforma, acessando este link. Você precisa ter uma conta Google 

(um e-mail no Gmail). 

 

Cadastrar um site 

 

Considerando que você já tenha uma conta Google, acesse a página de Cadastro 

do Google Adsense, uma tela igual à imagem abaixo será exibida. Faça clique em 

INSCREVER-SE AGORA. 

 

 

 

Na tela seguinte você precisa informar o endereço de um Site para avaliação e o 

e-mail da Conta Google (o e-mail que você criou anteriormente), conforme 

imagem abaixo: 
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Durante o processo de cadastro na plataforma o Google solicita a URL de seu 

site/blog para avaliação. Por quê? 

 

Como já falei mais acima, o Google Adsense é uma plataforma de monetização. 

Em outras palavras, você divulga anúncios do Google Adsense em seu blog. 

Sendo assim, ao solicitar afiliação ao Programa, o Google solicita o endereço de 

seu site como forma de conhecer seu projeto e avaliar sua potencialidade em 

gerar renda. 

 

Alguns anos atrás não era exigido que um site passe por uma avaliação para 

exibir anúncios do Google Adsense. Você podia adicionar qualquer site e inserir 

anúncios. 

 

O Google agora exige que qualquer site cadastrado no Google Adsense passe 

por uma revisão de conteúdo e só depois de aprovado pode exibir anúncios. 
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Então, lembre-se que seu site precisa passar no teste do Google Adsense para 

poder exibir anúncios.  

 

Leve isso em consideração. Geralmente, blogs novos não são aceites no 

programa, principalmente por não gerarem tráfico com potencial de gerar renda 

com visualizações de página. 

 

Ou seja, blog novo tem pouco tráfico e poucas visualizações de páginas e isso 

não é lucrativo para você nem para o Google Adsense, certo? Crie seu Site/blog, 

publique uma média de 10 a 30 artigos, gere tráfico o bastante e solicite adesão 

ao Programa. 

 

IMPORTANTE: ao inserir a ULR de seu blog, saiba que se o Google Adsense 

aprovar seu blog no Programa de Afiliados você não pode alterar este endereço, 

porque perderá a monetização. Seu blog só pode exibir anúncios no endereço 

que você forneceu ao Google. Caso quiser alterar o endereço de seu blog 

posteriormente, o que você pode fazer caso precisar, você precisa enviar este 

novo endereço (domínio) para avaliação do Google. 

 

Conheça os Requisitos de elegibilidade para a inscrição no AdSense. 

 

Vamos continuar… 

 

Na mesma tela, antes de Prosseguir você informa se deseja “receber ajuda e 

sugestões de desempenho personalizadas“, selecionando uma das opções 

“Sim” ou “Não“. 

 

Feito isso, faça clique em SALVAR E CONTINUAR 
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Na tela seguinte você vai Fazer o Login na Conta do Google que você informou 

no formulário anterior. Digite o e-mail, faça clique em SEGUINTE, vai ser 

solicitado a senha, digite a senha de sua Conta Google e faça clique novamente 

em SEGUINTE. 

 

Feito o Login uma tela será exibida com as informações do formulário 

preenchido anteriormente, com seu E-mail e a URL do Site. Você pode alterar 

essas informações se quiser. 

 

Mais abaixo você precisa selecionar seu País. Escolha Cabo Verde na lista. 

 

Obs.: você nunca deve escolher um País diferente de onde você reside e deseja 

criar a conta, certo? Não escolha Portugal se você reside em Cabo Verde, porque 

terá problemas em confirmar o seu endereço e o mais importante: o PIN de sua 

conta será enviada para o endereço no País informado. 

 

Feito isso, selecione a Caixa de aceitação dos Termos e Condições do Programa 

e faça clique em CRIAR CONTA. 

 

NOTA: leia os Termos e Condições do Programa, porque no momento em que 

você aceitar os termos vai ter que concordar com isso, certo? 

 

Caso o endereço do seu Blog for do Blogger, você recebe a seguinte notificação: 

Faça clique em CONTINUAR NO BLOGGER para deixar como está ou faça 

clique em USAR UMA URL DIFERENTE para informar outro site com domínio 

próprio – faça isso caso já tenha adicionado seu domínio profissional ao Blogger. 
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Se você clicar em CONTINUAR NO BLOGGER você vai precisar fazer Login no 

Painel do Blogger. 

 

Se escolher USAR UM URL DIFERENTE você precisa informar um domínio (ex. 

www.seudominio.com) e a próxima Tela será de boas vindas do Google 

Adsense, solicitando os detalhes do Endereço de Pagamento. 

 

Vamos preencher isso: 

 

• Tipo de conta: Você precisa escolher se é uma Conta Individual ou de 

Negócio. 

• Nome e endereço: Informe seu Nome Completo. Precisa ser o mesmo 

Nome que consta em sua Conta Bancária para não haver problemas ao 

solicitar o Pagamento. 

• Em Endereço você precisa informar seu endereço. 

 

Em um vídeo publicado em meu canal no Youtube você pode ver como é este 

processo. Assista o vídeo onde falo sobre o Google Adsense em Cabo Verde. 

 

Configurar endereço de pagamento 

 

Durante o processo de cadastro no Google Adsense e após você clicar em Criar 

Conta o Google Adsense solicita os detalhes do endereço de pagamento e o tipo 

de conta (se individual ou de negócio/empresarial). 

 

Você precisa informar seu endereço. 
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Em Cabo Verde, temos ainda um grande problema com os endereços. Nem todas 

as ruas, avenidas e “becos”, por assim dizer, tem nomes e as casas não são 

numeradas, mas informe o básico. 

 

Por exemplo: Avenida Amílcar Cabral ou Rua Santiago, dependendo do Bairro 

onde você mora. Tente se informar disso ou informe o endereço do Correio, 

nome da rua ou do bairro, já é suficiente. 

 

É solicitado também o Código Postal. 

 

O Código Postal não é a Caixa Postal do Correio, certo? É o chamado CEP – 

Código de Endereçamento Postal. 

 

É um código desenvolvido pelas administrações postais e criado com o 
intuito de facilitar a organização logística e localização espacial de um 
endereço postal. 

 

Para lhe ajudar com isso, acesse este link e veja qual o Código Postal da Região 

de sua residência em Cabo Verde. 

 

Configurar conta bancária 

 

Após seu site ter sido aprovado pelo Google Adsense, você recebe um e-mail de 

boas vindas do Google, com algumas orientações para dar os primeiros passos na 

plataforma. 

 

Para configurar sua conta bancária você precisa de algumas informações de sua 

conta e do Banco. 
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Você precisa de: 

 

• Nome da conta bancária – Insira seu nome completo da mesma forma 

que ele aparece nos seus extratos bancários; 

• Nome do banco; 

• Código SWIFT (BIC) – Um SWIFT BIC, geralmente chamado só de BIC, é 

um código de identificação de 8 ou 11 caracteres para um banco 

específico; 

• Número da conta bancária; 

• Banco Intermediário; 

 

Como mencionado no último ponto, você precisa informar os dados de um Banco 

Intermediário ou Correspondente. Vou lhe explicar o porquê? 

 

Na imagem do relatório de meus ganhos que mostrei no início deste artigo, você 

consegue ver que a moeda utilizada na conta está em Euros. Nos relatórios você 

pode alterar a moeda para ver os ganhos em algumas moedas, mas a moeda 

padrão para pagamentos do Google Adsense em Cabo Verde é Euros, não 

Escudos Cabo-verdianos. 

Só que Cabo Verde não faz parte da Zona do Euro. A nossa moeda não é Euro, 

certo? Então, essa moeda precisa ser convertida para que você possa receber em 

Escudos Cabo-verdianos em seu Banco em Cabo Verde. 

 

Então, o que o Google faz? – Quando você solicita um pagamento, seus ganhos 

são enviados para um Banco da Zona do Euro, esse Banco transfere o valor para 

a conta de seu Banco em Cabo Verde, que têm parceria, e você recebe o valor em 

Escudos Cabo-verdianos. 
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Se você não configurar um Banco Intermediário em sua conta, para informar ao 

Google qual o Banco Intermediário tem parceria com seu banco em Cabo Verde, 

o Google envia o seu pagamento para qualquer Banco da Zona do Euro. 

 

Por este motivo é recomendado que você configure os dados do Banco 

Intermediário que tem parceria com o seu banco em Cabo Verde, assim você 

sabe por onde anda seu dinheiro até chegar na sua conta em Cabo Verde e se 

precisa de informações sobre as taxas cobrados você já sabe onde pedir essas 

informações. 

 

Se você tem uma conta bancária na Caixa Econômica de Cabo Verde (que é o 

mesmo banco que eu uso), você pode usar os dados desses Bancos abaixo. São os 

Bancos Correspondentes (Intermediários) da Caixa Econômica de Cabo Verde, 

da Zona do Euro, e os dados são os seguintes: 

 

• Caixa Geral de Depositos 
Código SWIFT: CGDIPTPL 

 

• BANCO BPI 
Código SWIFT: BBPI PT PL 

 

• NOVO BANCO (ANTIGO BANCO ESPÍRITO SANTO) 
Código SWIFT: BESC PT PL 

 

• MONTEPIO GERAL CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA 
Código SWIFT: MPIO PT PL 

 

Existem outros bancos da Zona do Euro que são Correspondentes da Caixa 

Econômica de Cabo Verde. Você pode conferir neste link, caso precise desta 

informação. Os mencionados acima são bancos de Portugal. 
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Se a sua conta bancária for de outro banco em Cabo Verde, você precisa solicitar 

essas informações ao seu banco (nome de seu banco, código Swift, número de 

sua conta bancária e os dados do banco intermediário – nome do banco e código 

Swift). 

 

Caso: quando o Google Adsense me enviou meu primeiro pagamento, o dinheiro 

veio diretamente para a minha conta bancária em Cabo Verde, porque eu não 

tinha configurado um Banco Intermediário e acho que nem o Google percebeu 

esse detalhe. Eu não fui cobrado nenhuma taxa porque o dinheiro não passou 

por nenhum banco intermediário; eu recebi o valor total de meu saldo (menos 

500$00 que a Caixa Econômica cobra pela transação). 

 

No segundo pagamento, o Google enviou o pagamento para um Banco da Zona 

do Euro e foi descontado a Taxa. 

 

Para o terceiro pagamento configurei um Banco Correspondente da CAIXA para 

poder controlar por onde anda o meu dinheiro antes de chegar na minha conta 

bancária em Cabo Verde. Só me resta contatar este Banco Intermediário para 

saber quanto cobram por esta transferência. 

 

Verificação de endereço (PIN) 

 

O que é isso? O Google responde: 

 

Para proteger a segurança de sua conta, o Google exige que você verifique 
seu endereço antes de enviarmos qualquer pagamento. 

 

Quando seus ganhos atingem o limite de verificação, o Google envia um número 

de identificação pessoal (PIN) para o seu endereço de pagamento. Geralmente, 
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leva de 2 a 4 semanas para que seu PIN chegue, mas pode demorar mais, 

dependendo de sua localização. 

 

Ao receber seu PIN, você o insere na sua conta do AdSense para verificar seu 

endereço. Você terá 4 meses a partir da data de geração do seu PIN para inseri-

lo em sua conta. Se você não o inserir após 4 meses, o Google interrompe a 

exibição de anúncios em suas páginas. 

 

Observação: seu PIN é um número de 6 dígitos que geramos quando sua 
conta atinge o limite de verificação. Seu PIN não é igual ao seu ID de 
editor. Por favor, insira apenas o número PIN correto no cartão de 
verificação do PIN. Não insira números aleatórios. Se você inserir o PIN 
incorretamente três vezes, sua conta deixará de exibir anúncios. 

 

Este PIN é enviado para seu endereço. Certifique de colocar as informações 

corretas ao configurar seu endereço. 

 

Para receber seus ganhos você precisa acumular 70 Euros em sua conta, que é o 

valor mínimo exigido para as contas do Adsense m Cabo Verde, conforme pode 

ver nesta imagem do Calendário de Pagamentos de minha conta: 

 

 

O valor mínimo é de 70 Euros. 
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No meu caso aparece 300 Euros que é o valor que eu defini. Quando o saldo 

atingir 300 Euros o Google já pode enviar meu pagamento. Considerando que 

tem as taxas que os bancos (o banco intermediário e meu banco em Cabo Verde) 

cobram, melhor solicitar os ganhos quando o saldo for maior do que 70 Euros. 

Senão “nada ka ta fika kkk”. 

Estes são os passos que você precisa dar para ganhar dinheiro com o Google 

Adsense em Cabo Verde. 

Nos capítulos seguintes você lê um pouco sobre como criar um blog que gere 

renda. 
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COMO CRIAR UM BLOG LUCRATIVO 

  

Para ganhar dinheiro com um blog, o blog precisa ser monetizado. E para que um 

blog seja de sucesso você precisa ter um número crescente de visitantes para 

continuar gerando mais tráfego e, consequentemente, mais receita. Só então 

você terá um blog lucrativo.  

 

Qualquer blog pode ser monetizado, mas nem todos conseguem gerar receita. É 

a mesma coisa que dizer que você tem anúncios ou links de afiliados em seu blog 

mas ninguém clica neles para você ganhar algum dinheiro.  

 

Qualquer blog pode gerar receita, mas apenas uma receita consistente e 

sustentável durante um período de tempo garantirá um lucro significativo, que 

compense todo o trabalho que você está fazendo. O fato de qualquer pessoa 

poder iniciar um blog com pouco ou nenhum investimento, a disponibilidade de 

uma infinidade de ferramentas gratuitas, a facilidade com que você pode 

divulgar seu blog nas redes sociais não é garantia de ter um blog lucrativo. 

Apenas blogueiros persistentes terão sucesso e conseguem ter um blog que vai 

gerar muito dinheiro.  

 

Como você pôde ver nos passos para criar um blog, é fácil criar um blog, mas a 

competição nunca foi tão dura para criar um blog memorável, ranquear as 

melhores posições nos motores de busca e ganhar muito dinheiro na Internet. 

 

Aqui estão alguns dos fatores mais importantes que afetarão as visitas ao seu 

blog. 

 

• Seu blog precisa se destacar. Você precisa criar um blog com um design 

bonito, limpo e responsivo. Os recursos essenciais, desde a integração com 
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mídias sociais para compartilhamento de seus artigos a plug-ins relevantes, não 

podem faltar. O template de seu blog deve impressionar o visitante; deve ser 

limpo, organizado e que facilite a navegação entre as páginas. Invista em um 

template profissional, desenvolvido focado no nicho de seu blog. Seja único de 

todas as maneiras possíveis ao trabalhar o design de seu blog. Mesmo os 

template prontos podem ser personalizados para que se pareçam 

únicos. Pesquisa outros blogs do mesmo nicho que você está tentando criar e 

veja como foi criado e se inspire. Só não copie a ideia do projeto de alguém para 

criar o seu. 

 

Um exemplo disso: em 2020 criei o blog OLHAR CABO VERDE; um ano depois 

vejo por aqui alguns blogs com o mesmo design; tantos template por aí, mas os 

caras vão comprar um igual para o seu projeto. Não faça isso! 

 

• Nada é mais importante do que o conteúdo. Dizem que “conteúdo é rei”. Esta 

expressão é muito usada no marketing digital para dizer que “o marketing mais 

eficaz e que traz mais vendas é o que está relacionado com a geração de 

conteúdo de grande qualidade.” Se seu blog tem um conteúdo de qualidade, 

isso vai atrair o seu público. Você precisa se concentrar na qualidade do 

conteúdo que vai oferecer aos seus visitantes.  Lembre-se do motivo pelo qual 

você criou seu blog e por que alguém deveria ler o conteúdo de seu blog.  Não 

replique o que já foi publicado em outros blogs. Se as pessoas já leram em outro 

blog um conteúdo que você está prestes a escrever, é bem provável que você 

não alcance esses mesmos leitores. Seja original. A personalidade de um 

blogueiro é a melhor arma para tornar qualquer conteúdo único. 

 

• Depois do conteúdo e do design, vem o marketing. Nenhum blogueiro pode 

sobreviver hoje sendo apenas escritor, fotógrafo, cinegrafista ou cinegrafista, 

pintor, designer gráfico, chef ou cozinheiro, entusiasta da moda, amante de 
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gadgets ou até mesmo satírico. É preciso divulgar o blog e a si mesmo. O blog e o 

blogueiro são inseparáveis. Use a otimização para mecanismos de busca, 

pesquise palavras-chave e concentre-se em um nicho específico para destacar o 

seu blog.  

  

Você precisa de estratégias de marketing multicanal. Use as redes sociais mais 

populares para partilhar seus posts e gerar interesse em todas as plataformas 

possíveis, simultaneamente. Liste seu blog em todos os diretórios relevantes de 

blogs. Use e-mail marketing se for relevante, faça Live com seus seguidores e 

grave vídeos para promover o seu blog. 

 

Recomendo ler o artigo 28 maneiras de gerar tráfego para blogs. 

 

Elementos importantes que você deve levar em consideração ao criar um 

blog com fins lucrativos. 

 

• Você precisa alcançar a popularidade. Você não consegue ganhar dinheiro se 

seu blog não tem visitantes assíduos. Você precisa de um público fiel que sempre 

retorne ao seu blog procurando novos conteúdos que você publica. Seu público 

não pode ser limitado a algumas dezenas de pessoas e não pode ser 

esporádico. Você não vai poder contar com o tráfego pago sempre, porque nem 

sempre você terá dinheiro para pagar por isso. Seu blog deve ser popular e, 

obviamente, terá um público fiel, que visita seu blog diariamente em busca de 

novos conteúdos. Seu público não deve ser visitantes que encontraram seu blog 

porque fizeram uma pesquisa no Google. Devem ser seguidores, que sempre 

acompanham seu blog. Um blog impopular ou que não tenha um número 

significativo de visitantes pode ter anúncios ou links de afiliados, mas a 

monetização não gerará nenhuma receita para você. 
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• Você precisa de um tráfego consistente, pois isso abrirá o caminho para 

trabalhar com anúncios, conteúdos pagos e promoções que o ajudarão a ganhar 

dinheiro com seu blog. Sem tráfego, publicar anúncios ou otimizar novos 

conteúdos e compartilhar o conteúdo será inútil. A natureza do tráfego, o 

público-alvo e o tipo de alcance que um blog tem, juntamente com o foco ou 

nicho, irão determinar o tipo de anúncios, promoções e conteúdos pagos que 

você poderá trabalhar em seu blog. Um blog não deve perder seu valor ou foco 

no processo de monetização – quer dizer que você não deve desfocar de seu 

propósito com o blog e pensar só em ganhar dinheiro com ele, a exemplo de 

blogueiros em que enchem o blog de anúncios e fica difícil navegar pelo blog. O 

mais importante é seu conteúdo. Trabalhe a posição dos anúncios, inserindo os 

anúncios em posições estratégicas que vão gerar cliques e deixe o blog de fácil 

navegação e leitura ao visitante. 
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OUTRAS FORMAS DE MONETIZAR SEU BLOG 
 

Você pode usar seu blog para divulgar produtos e serviços de outros. Existem 

empresas e indivíduos que desejam promover seus produtos ou serviços e estão 

dispostos a pagarem por isso. E você pode “alugar” um espaço em seu blog para 

exibir os anúncios desses produtos. 

 

Você pode trabalhar com o marketing de afiliados, que é essencialmente se 

afiliar a um produto e divulga o link de afiliado para ganhar comissões. No blog 

Kriolu Business escrevi um artigo onde falo sobre como ganhar dinheiro com 

produtos digitais. Dê uma olhada lá. 

 

Existem muitas outras maneiras de ganhar dinheiro com um blog.  

 

Você pode oferecer conteúdo gratuito para atrair o público e, em seguida, 

oferecer conteúdo exclusivo para aqueles que desejam obter mais informações e 

estão dispostos a pagar uma taxa de inscrição.  

 

Você poderia, simplesmente, usar o público leitor e ser pago por meio de 

anúncios, links de marketing de afiliados, banners patrocinados e todos os tipos 

de produtos e serviços em todas as páginas do seu blog.  

 

Você precisa de uma estratégia que permita atingir seus visitantes enquanto 

monetiza todo o espaço disponível em cada página da web do seu blog. De 

banners a postagens patrocinadas, links de afiliados para conteúdos promovidos, 

anúncios pagos por clique a postagens promocionais pagas; considere todas as 

possibilidades de monetização. 
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TORNE-SE UM BLOGUEIRO INFLUENCER 
 

Não importa o que você faça, o tráfego de seu blog irá sempre oscilar. Não 

importa o quão duro você trabalhe para oferecer um conteúdo de qualidade 

para seus leitores, você sempre terá alguns artigos que não vão alcançar cem mil 

leitores. Apenas algumas de suas postagens se tornarão virais.  

 

A única maneira de sempre obter um tráfego mínimo para seu blog, que lhe 

permite ganhar dinheiro com os anúncios, que pode ser de mil ou cinquenta mil 

visitas, dependendo da natureza do seu blog, é se tornando um blogueiro 

influenciador.  

 

Vivemos na era dos Influencers.  

 

Você já deve ter ouvido falar sobre eles nas redes sociais. E talvez você esteja 

seguindo algum deles. Esses influenciadores são especialistas em seus nichos, 

que vão da política à alimentação, dos esportes à música, da arquitetura à 

história, da cultura pop à espiritualidade, de negócios e de investimentos à 

educação, entre outros.  

 

Você conhece o Oracy Cruz, certo? É um exemplo perfeito de um Influencer 

cabo-verdiano. Com seu jeito bem-humorado, nos faz rir, divulga produtos e 

aborda assuntos da atualidade em nosso país. 

 

Esses influenciadores são formadores de opinião. Eles têm alguns milhões de 

seguidores em alguns casos e, na maioria dos casos, centenas de milhares de 

fãs. Um tweet ou postagem no Instagram chegam a todos os seus seguidores.  
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Você precisa se tornar um blogueiro influenciador para conseguir muito tráfego 

para seu blog. 

 

Aqui está o que você deve fazer para se tornar um blogueiro influenciador. 

 

• Seja um grande escritor se não for fotógrafo, cinegrafista ou designer. Quem 

sabe usar imagens ou vídeos e tem um blog que trata da experiência visual não 

precisaria muito escrever artigos para o blog, usa imagens. Se você não possui 

essas habilidades você terá que escrever artigos, desde assuntos atuais até a 

avaliação de um restaurante em uma cidade, por exemplo.  

 

A qualidade da escrita diminuiu nos últimos anos. A gramática deu um salto, as 

habilidades literárias sucumbiram e a substância é uma mercadoria rara. Blogar 

não é discurso retórico. Não é apenas escrever o que quiser da maneira que você 

quiser. Se você deseja ser um blogueiro famoso, deve ser um escritor 

especialista. Escrever é tanto uma habilidade quanto uma arte. Você precisa ser 

um mestre ou, pelo menos, altamente proficiente no idioma que está 

escrevendo. Você não precisa ser formado em literatura ou jornalismo para se 

tornar um grande blogueiro. Você apenas tem que ser um grande escritor, 

independentemente de sua qualificação acadêmica. 

 

• Escreva sobre questões que chamariam a sua atenção. Você pode escolher 

tópicos populares que podem ser encontrados em assuntos da atualidade. Você 

pode escrever sobre política, filmes, música, tecnologia ou o que quer que atraia 

os leitores.  

 

Não escreva sobre um tópico que provavelmente não gerará nenhuma opinião 

de seus leitores, apesar de já sabermos que o povo cabo-verdiano, 

culturalmente, não tem o hábito de engajamento na Web, salvo quando o 
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assunto é fofoca (desculpem a sinceridade). Você pode estar interessado em arte 

medieval, mas muitos não compartilham desse interesse. Você pode focar-se em 

qualquer nicho que quiser, mas certifique-se de conseguir atrair seu 

público. Você deve ter um público-alvo para o seu blog, mas não deve ser um 

pequeno número de pessoas. Isso não o tornará famoso. Você precisa alcançar 

as massas se realmente quiser ficar famoso ou se tornar um influenciador. Mais 

importante ainda, você precisa de um grande público-alvo se deseja monetizar 

seu blog e gerar lucro consistente. 

 

• Seja originalmente argumentativo. Tente apresentar sua opinião sem ser 

excessivamente ofensivo a ninguém. O objetivo é fazer as pessoas falarem, fazer 

o público clicar, ler e interagir com seu conteúdo.  

  

• Desenvolva sua própria personalidade como blogueiro. Isso precisa ser a 

extensão natural de quem você é na vida real ou você pode criar um certo estilo 

e ser conhecido como um blogueiro. É essa personalidade que as pessoas vão 

seguir, gostar e falar. 
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CONCLUSÃO 

 

Até aqui você viu todos os passos para iniciar um blog para ganhar dinheiro na 

Internet em Cabo Verde. 

 

E aí, animado para criar seu blog e ganhar dinheiro? 

 

Me conte sobre sua jornada. Tenho planos de gravar vídeos como forma de dar 

visibilidade a blogueiros cabo-verdianos. Se você tem interesse em participar, 

fale comigo através de meus contatos no início deste e-book. 

 

Espero ter-lhe ajudado ou, pelo menos, abrir sua mente para essa possibilidade 

de ter um blog para ganhar dinheiro na Internet em Cabo Verde. Com um bom 

projeto e dedicação, acredite, seu blog vai lhe trazer muito lucro. 

 

Desejo sucessos e conte com o meu apoio. 

 

Abraço! Tem um recado na última página ¬ 

 

 

Isaías Cardoso da Rosa  

Administrador, Pedagogo e Webmaster 
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∞ ∞ ∞ TREINAMENTO!  

 

Se você está animado para entrar neste universo Web e ser um empreendedor 

digital, recomendo o melhor treinamento para aprender a montar a estrutura de 

um negócio digital e ganhar dinheiro na Internet como afiliado, o treinamento 

Fórmula Negócio Online. 

 

Como um afiliado você divulga produtos de outras pessoas e lhe pagam 

comissões por vendas. 

 

Conheça Agora! Faça clique neste link » https://go.hotmart.com/A2057312I  
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