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1. Introdução
O WordPress é um gerenciador de conteúdos que foi inicialmente planejado para blogs. Ele
evoluiu e hoje é extremamente versátil, podendo ser utilizado nos mais diversos tipos de projetos.
Muitos dos sites que visitamos diariamente são desenvolvidos utilizando a plataforma
WordPress, exemplos de casos de sucesso podem ser encontrados no site de showcases
(http://www.wordpress.org/showcase) da ferramenta. Mesmo muito versátil, ele continua sendo
bastante útil e uma das principais opções do mercado para o desenvolvimento de blogs e outros
projetos de conteúdo.
A plataforma do WordPress é usada em, literalmente, milhões de sites em todo o mundo. Para
entendermos tanta popularidade, de acordo com uma pesquisa feita pelo serviço de
monitoramento da web Alexa (vinculado à Amazon.com), cerca de 25% do total de sites da web
utilizam o Wordpress. Se formos atentar à porcentagem de uso levando em consideração
apenas os sites que usam algum tipo de CMS (sigla em inglês para Sistema de Gerenciamento
de Conteúdos), esse número chega a 70%.
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1.1 - Para quem se destina este ebook?
Este ebook é para quem está interessado em aprender o básico sobre o WordPress e conseguir,
de forma independente, criar seu próprio blog ou site. Se você já conhece um pouco sobre a
tecnologia, poderá navegar nos conteúdos deste ebook pulando diretamente para a seção ou
subseção do que lhe interessa.
O WordPress é indicado a qualquer pessoa que queira um espaço online e que, ao mesmo
tempo, deseje manter este espaço atualizado de forma fácil e intuitiva. Uma das principais
características deste CMS é a sua facilidade de uso, o WordPress é um sistema muito poderoso
e pode ser facilmente personalizado para atender às mais variadas necessidades. Existem temas
e plugins desenvolvidos com foco em praticamente qualquer nicho, incluindo blogs, sites, lojas
online, revistas online, galerias de fotos e muito mais.

2. Benefícios do WordPress.org
É grátis!
O Wordpress é uma plataforma segura, flexível e em constante atualização. Acima de tudo, é
uma ferramenta completamente gratuita. Isso acontece porque ele é todo desenvolvido em
código aberto (PHP e MySQL). Portanto, existem desenvolvedores e designers do mundo inteiro
trabalhando e desenvolvendo soluções de ponta para este gerenciador.

É fácil de usar
O WordPress é muito fácil de usar. Diariamente milhares de pessoas criam seus primeiros sites
através desta plataforma. Com a ajuda de materiais de apoio, como este ebook e outros tantos
artigos que disponibilizamos no Blog da KingHost (http://www.kinghost.com.br/blog/), fica
mais fácil entender, instalar e iniciar um blog ou site simples usando o WordPress. O melhor de
tudo é que após a instalação e a configuração inicial do seu site WordPress, a inclusão dos
conteúdos e atualizações são feitas através de uma interface extremamente intuitiva.

Entrega controle e liberdade
Estamos falando principalmente de dois assuntos: monetização e customização. Com o
WordPress.org, você conta com plugins e temas para diversas funções, vários deles são
desenvolvidos para auxiliar nas vendas online. Além disso, é possível ganhar dinheiro através de
anúncios online, pois a plataforma oferece integração facilitada ao Adsense. Para finalizar, com o
WordPress.org você tem acesso aos arquivos HTML, PHP e CSS, que garantem a possibilidade
de personalização do seu ambiente online.
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Otimização para as buscas
Com o WordPress você pode criar sites e blogs otimizados para as buscas de modo muito fácil.
Elementos como URLs amigáveis, canônicas, links bem formados e meta tags estão à sua
disposição para utilização de modo intuitivo. Para evidenciar ainda mais essa característica, é
importante escolher um tema com código limpo (ou seja, um código conciso, ordenado, que seja
fácil de entender e atualizar).

SAIBA MAIS
Caso queira saber mais sobre os conceitos de SEO,
baixe aqui o eBook SEO para Desenvolvedores.

BAIXE AGORA

3. Iniciando o seu site ou blog com o
WordPress
3.1 - Registrando um nome de domínio
O domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na
Internet. Na KingHost, nós realizamos o registro de domínios nacionais e internacionais para os
clientes. O registro de domínios no Brasil é feito pelo site Registro.br, ligado ao Comitê Gestor da
Internet Brasileira. Para registrar um domínio, é necessário ser uma entidade legalmente
representada ou estabelecida no Brasil como pessoa jurídica (Instituições que possuam CNPJ)
ou física (CPF) que possua um contato em território nacional. Estrangeiros podem registrar
domínios no Brasil através de procuradores estabelecidos no Brasil.

Por que fazer registro de domínio?
— Porque ele será um link direto para acessar o seu principal canal da web, seja ele um blog ou
site. Além disso, possuindo seu próprio endereço, especialmente se ele estiver atrelado a um
ambiente WordPress, seus clientes e futuro clientes encontrarão sua empresa com mais
facilidade nas buscas do Google.
— Ao registrar um domínio, você também recebe um domínio de e-mail. Um email próprio
emite credibilidade, qualidade e segurança para seus associados. Qualquer pessoa pode

COMO CRIAR UM SITE OU BLOG COM WORDPRESS

6

tentar se passar por você ou alguém da sua empresa criando um email grátis. No entanto,
quando você usa um email suaempresa@suaempresa.com este endereço torna-se
reconhecidamente oficial, portanto, mais confiável.

3.2 - Adquirindo sua hospedagem
Hospedagem de Sites é um serviço utilizado por empresas ou pessoas para armazenar qualquer
conteúdo que seja acessível pela internet, através de um site.
A escolha do seu serviço de hospedagem é um passo importante para o sucesso do seu projeto
WordPress. O host deve seguir uma série de demandas para que o site rode sem problemas.
Confira abaixo o que você deve checar ao contratar um serviço de hospedagem:

Recomendação do Servidor para WordPress
— PHP versão 7 ou superior
— MySQL versão 5.6 ou superior

Configurações de instalação recomendadas
É recomendado o uso de tecnologias robustas como Apache ou Nginx para rodar o
WordPress.org. É também essencial que o host permita conexões remotas para que várias
funcionalidades do WordPress funcionem.
A KingHost oferece todas essas características em planos específicos de Hospedagem
Wordpress, ou também nos planos de Hospedagem Compartilhada com a possibilidade de
instalação da ferramenta em poucos cliques, via painel de controle. Os nossos planos são
personalizados e ideais para hospedar sites, blogs e outras aplicações que necessitem de alto
desempenho e disponibilidade.
Para completar, a KingHost oferece suporte técnico de alto nível, com profissionais qualificados
em tecnologias específicas, como por exemplo, o WordPress.
Acesse: http://www.kinghost.com.br/planos para escolher o plano de hospedagem
compartilhada que melhor se adapta à necessidade do seu projeto.
VOCÊ SABIA?
Devido a alta popularidade, a KingHost lançou planos com o ambiente perfeito para
quem utiliza Wordpress. Todos contam com muito mais velocidade, SEO Certo Grátis,
créditos de envio de Email Marketing e Certificado SSL gratuito. Também contam com
AntiSpam, Atualização Automática do Wordpress, temas e plugins, Yoast SEO já
instalado e muito mais!

CONTRATE AGORA O SEU PLANO WORDPRESS
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3.3 - Instalando o WordPress via painel de controle KingHost
Caso você possua uma hospedagem compartilhada e não tenha interesse em migrar para um
plano Wordpress, a KingHost oferece a possibilidade de instalação através da ferramenta
Instalador Automático de forma rápida e simples. Siga os passos abaixo para instalar o CMS.
1 - Você precisa, em primeiro lugar, ter feito o login no painel da KingHost.
2 - Depois, procure o KingTools, clicando em seguida no ícone do instalador automático
(KingBox):

3 - Junto às aplicações disponíveis, você encontrará facilmente o WordPress, clique em
Configurar, como mostra a imagem abaixo:

7
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4 - Agora, é necessário completar o caminho da instalação, escolher a versão do WordPress
que deseja instalar e uma senha. Logo após, clique em Instalar.

5 - Pronto! Site instalado! Após efetuar a instalação, você receberá um email da KingHost com
os dados de instalação do CMS. Ali você encontrará detalhes como o nome do
administrador, a senha, a URL de gerenciamento e a URL de visualização do site.

4. Administrando o seu WordPress
4.1 - Conhecendo o painel de controle da ferramenta
O painel de controle do WordPress contém links para a administração de todos os componentes
e recursos da ferramenta. Ali, você fará a adição de novos conteúdos (posts, páginas, categorias
e tags), podendo também gerenciar elementos gráficos (temas e CSS) e outros add-ons do seu
WordPress.
O menu vertical, ao lado esquerdo, é a área que você vai mais utilizar. Ali, entre outras
possibilidades, você encontra links para adicionar posts e páginas, gerenciar mídias e
comentários, acessar e trocar o seu tema, modificar o menu lateral (widgets) e ativar e desativar
plugins.
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4.2 - Configurações gerais
A área de configurações do WordPress pode ser encontrada à esquerda no menu vertical, perto
da parte inferior.
Este é o lugar onde você poderá definir itens como o nome do site, slogan, URL, e-mail do
administrador principal e informações de fuso horário para o seu site. Quando você modificar
essas configurações, não esqueça de salvá-las antes de sair da página, clicando em Salvar
Alterações.

Configurações de Escrita
Nessa seção, você pode realizar configurações para deixar seu processo de escrita mais fácil e
prático. É possível, por exemplo, realizar a configuração de postagens via email. Você pode
também atribuir uma categoria padrão para seu conteúdo (que será adicionada

COMO CRIAR UM SITE OU BLOG COM WORDPRESS

10

automaticamente, caso você esqueça de atribuir uma categoria quando criar a postagem), entre
outras alternativas.

Configurações de Leitura
Essas configurações impactam na experiência que os visitantes terão ao navegarem no seu site.
Existem poucas opções aqui, mas duas delas são especialmente importantes. Você pode decidir
se deseja uma home page dinâmica (com posts) ou uma página inicial estática. Você também
pode ajustar a quantidade de posts que são exibidos a cada página, antes que o leitor tenha que
clicar em um link para encontrar os ‘posts anteriores’.

Como usar o WordPress como um site estático
Se quiser usar o WordPress como um site estático e não como um blog, você pode criar uma
página estática que servirá como sua página inicial. Além disso, se você for usar a funcionalidade
blog do WordPress, também precisará de uma página de blog para exibir seus posts.
Depois de criar sua página inicial, vá em Configurações de Leitura, selecione ‘Página Estática’
para a exibição da home page. Selecione a página já criada que deseja usar como página inicial e
depois, a página que você deseja usar como seu blog, não esqueça de Salvar.

Configurações de Comentários
Aqui você poderá decidir se os comentários do seu site aparecerão automaticamente ou se você
prefere revisá-los e aprová-los antes da publicação. Você também poderá identificar palavras,
frases, endereços de IP, endereços de email, nomes e URLs que você deseja incluir em uma
espécie de ‘lista negra’ para que não possam fazer comentários em seu site.

Configurações de Mídia
Na maioria dos casos, as configurações de mídia padrão do WordPress podem simplesmente
ser mantidas. Caso queira, você pode mudar o tamanho padrão das suas imagens, que vêm
descritas em 3 tamanhos: miniatura, média, grande.
Além disso, aqui você pode mudar o local de armazenamento dos arquivos de mídia quando
você faz upload. Por padrão, eles ficarão na pasta wp-content/uploads.

Configurações de Privacidade
Essas configurações são importantes especialmente se o seu ambiente online ainda está em
desenvolvimento. Se o seu site ainda não está pronto para que motores de busca e pessoas o
encontrem, basta selecionar ‘Pedir aos motores de busca que não indexem este site’ e clicar em
Salvar as alterações. Antes do lançamento oficial do seu site, certifique-se de ter mudado essa
seleção, caso contrário você perderá visitas orgânicas.
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Configurações de Permalinks
Por padrão, o WordPress oferece URLs dinâmicas, ou seja, elas incluem pontos de interrogação e
vários números que não fazem sentido ao usuário do seu site ou a você. Essas URL’s não são
amigáveis para o seu público ou para os motores de busca (Google, Yahoo, Bing, por exemplo),
então é sempre aconselhável mudar essas configurações. Para fazer isso, você vai até as
Configurações de Permalinks e escolhe a melhor estrutura de URL para o seu site, por exemplo
a que acompanha o título do post/página. Essa modificação melhora seus links em relação à
estética, usabilidade e otimização para as buscas.

4.3 Páginas e posts
Existem dois tipos principais de conteúdo que podem ser criados no WordPress: páginas e posts.
O post é um formato de conteúdo associado aos blogs, ele faz parte do aspecto dinâmico do seu
site. Os posts são entradas de conteúdo apresentadas na ordem cronológica inversa (as últimas
postagens publicadas aparecem primeiro). Eles costumam ser artigos de notícias, opiniões ou
informativos e podem incluir vários formatos de mídia, como fotos, vídeos, música, etc. Posts
mais antigos são arquivados a cada mês e ano. Para facilitar a busca dos seus vários posts, você
tem a opção de organizá-los com base em categorias e tags. Um passo importante ao utilizar
posts é certificar-se de que o conteúdo está sendo associado a um RSS. O RSS é uma espécie
de sumário dinâmico, que permite que o seu conteúdo seja distribuído de uma forma
padronizada.
Já as páginas são um tipo de conteúdo estático. Exemplos desse tipo de conteúdo são os links
de apresentação, políticas de privacidade, avisos legais, etc. Uma diferença básica é a seguinte:
para os posts, o banco de dados WordPress mostra a data de publicação junto ao conteúdo,
enquanto nas páginas, por serem entidades atemporais, a data não aparece. Por padrão, as
páginas não são incluídas em seus feeds RSS.
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Criando Posts
1. No menu vertical, clique em Posts.
2. Clique em 'Adicionar novo' no submenu.
3. Preencha o título e o conteúdo do post, você pode utilizar o editor visual ou texto.
4. Selecione uma categoria para seu post (você pode criar a categoria, caso ela ainda não
exista) adicione tags.
5. Quando seu post estiver pronto, clique em Publicar.

Criando Páginas
1. No menu vertical, clique em Páginas, ao abrir o submenu clique em Adicionar Nova.
2. Adicione o conteúdo (título e texto) para a sua página.
3. Em Atributos da página à sua direita, você pode escolher se sua página aparece como
principal ou será uma subpágina (nesse caso selecione uma página já existente como
‘página mãe’).
4. Clique em publicar quando seu conteúdo estiver pronto.
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4.4 - Categorias e tags
É muito comum haver confusão na utilização das categorias e tags do WordPress. Para elucidar
a questão, vamos definir as diferenças entre essas duas formas de tratar seus conteúdos.
As categorias são tópicos mais gerais, elas servem para agrupar conteúdos e têm um papel
importante na experiência de navegação do seu site. É ideal que seu site não possua muitas
categorias, pois elas devem facilitar a visualização dos conteúdos através do agrupamento deles
por áreas temáticas. Se você tem um blog sobre Cinema, alguns exemplos de categorias
poderiam ser Resenhas, Entrevistas, Novidades, Listas, etc. Você também poderia ter
subcategorias no tópico Listas, onde iriam os gêneros (comédia, drama, terror, etc) de filmes que
já foram trabalhados no blog. Essa divisão apareceria assim no seu blog:
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Já as tags são descritivas e elas servem para a indexação do seu conteúdo na busca interna do
seu site. Tags são palavras-chave ou detalhes de um post que podem estar presentes em
conteúdos de diferentes categorias. Por isso, é perfeitamente normal ter centenas de tags no seu
blog. Você pode utilizar uma nuvem de tags na sua página inicial. Através dela, as pessoas terão
ideia de quais são os conteúdos que elas poderão encontrar no seu site.
Você pode editar categorias e tags, enquanto estiver criando ou editando posts, ao lado direito da
caixa de edição:

Você também pode gerenciar categorias e tags clicando em Posts no menu vertical e após no
submenu desejado Categorias ou Tags.

4.5 - Plugins
Um plugin é um software que estende a capacidade do WordPress. Os plugins permitem que
você faça mais na plataforma, sem necessariamente conhecer programação. Existe uma
biblioteca com mais de 40 mil plugins gratuitos no repositório WordPress.org
(https://www.wordpress.org/plugins/). Além deles é possível encontrar muitos plugins de
fontes externas.
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Ativando plugins
É fácil adicionar novos plugins no WordPress. Vá em Plugins> Adicionar novo e você verá várias
opções. Você pode pesquisar seu plugin no Diretório Plugin WordPress utilizando a caixa de
pesquisas. Depois de encontrar o plugin desejado você pode instalá-lo aqui. Uma vez que o
plugin estiver instalado, basta clicar em 'Ativar' para vê-lo funcionando.

Desativando plugins
Caso queira desativar apenas um único plugin, você terá mais de um modo de realizar a ação.
Veja:

Desativando através do painel de administração do WordPress:
Acesse o dashboard do seu site WordPress, indo em seguida até o menu Plugins como mostra a
imagem abaixo;
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Dentre os plugins ativados, encontre o que você deseja desativar, clicando em seguida na opção
Desativar.

Desativar plugins via FTP
Esta é outra forma de desativar seus plugins. Vá ao FTP do seu domínio e encontre o diretório de
instalação do seu WordPress. Encontre a pasta plugins no diretorio
WordPress/wp-content/plugins. Dentro deste diretório existe uma pasta para cada plugin que
você instalou, para desativar um plugin específico encontre a pasta que tem o mesmo nome do
plugin e a renomeie-a para um nome diferente do original.
Pronto! Empregue o método que preferir e mantenha ativados apenas os plugins que for utilizar!

4.6 - Temas
Os temas são elementos que controlam a aparência do WordPress. Em poucos cliques você
pode mudar a aparência do seu site, sem perder conteúdo ou funcionalidades previamente
escolhidas. Existe uma biblioteca grande de temas gratuitos disponível através do site
Wordpress.org (http://wordpress.org/themes/). Os temas, assim como os plugins podem ser
gratuitos ou premium (pagos). É possível, também, customizar um tema pronto, o que otimiza e
facilita a criação.

Escolhendo um tema
A escolha do tema do seu site pode ter um grande impacto no sucesso dele. Um bom tema pode
garantir uma ótima primeira impressão e, ao mesmo tempo, ajudar na otimização do conteúdo
para as buscas. Abaixo listamos algumas questões que devem ser levadas em consideração ao
escolher o tema do seu WordPress.

Sobre o que é o seu site?
É importante escolher um tema que foi desenvolvido para um nicho, indústria ou negócios
similares ao seu. Se você está criando um blog de moda, não use um projeto que foi
desenvolvido inicialmente para um escritório de contabilidade por exemplo. Também é
importante que ao escolher seu tema você busque simplicidade e equilíbrio. Lembre-se que um
design original e impactante pode ser legal, mas um tema rápido (com o código limpo e poucos
itens gráficos) e intuitivo (com navegação simples e visual enxuto) pode garantir uma melhor
experiência de uso para seu visitante e, por consequência, melhores resultados gerais para seu
negócio.

Verifique a compatibilidade do tema
Sempre se certifique de que o tema escolhido é compatível com todos os navegadores mais
utilizados. Confira também se o tema foi desenvolvido tendo em vista as boas práticas do W3C
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(organização de padronização da World Wide Web).

Leia os termos do tema
Quando você escolher um tema, seja ele gratuito ou pago, certifique-se de que você está ciente
dos termos de serviço. Por exemplo, se um tema gratuito que você gostou exige muitos
backlinks (links do seu site para o site do desenvolvedor), siga em frente, pois existem muitos
temas gratuitos disponíveis e você não precisa se sujeitar a divulgar o site do desenvolvedor,
caso não queira. Muitos dos melhores temas gratuitos, você pode encontrar diretamente no
Diretório de Temas do WordPress: https://wordpress.org/themes/

Mudando o tema
É muito fácil mudar o seu tema no WordPress. Para fazê-lo, você vai usar o painel de
configurações, clicando em Aparência e em seguida em Temas. Alguns deles já estarão
disponíveis na página, mas caso você queira utilizar algum que ainda não está instalado, basta
fazer o upload do arquivo do tema que você deseja. Após visualizar o tema, você pode clicar em
Ativar ou em Personalizar para poder editar itens como título, cor, fonte, cabeçalho, rodapé e
imagens, antes de ativar seu tema.

5. Recursos extras
5.1 Otimizando para as buscas
A otimização para as buscas começa na instalação e configuração do seu CMS. Ao escolher o
tema para o seu site, escolha um que seja amigável aos buscadores. Como existem muitos
temas, inclusive diversos gratuitos, vale a pena ler resenhas e estudar as possibilidades antes de
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adotar um. Templates com código otimizado, além de impactar em SEO (sigla em inglês para
Otimização de Mecanismo de Buscas), proporcionam melhor qualidade de navegação e
experiência ao usuário.
Um código limpo é o principal elemento na busca por otimização para os buscadores. Além
disso, seu site precisa conter as tags necessárias corretamente posicionadas. Algumas ações
importantes em SEO são o uso correto dos tagueamentos de títulos e subtítulos, além do HTML
validado segundo padrões do W3C.

A importância do links Permanentes
Já ensinamos em outra seção deste ebook como mudar as URL’s do seu WordPress. Devido à
relevância desse item para o aspecto SEO, precisamos salientar novamente a importância das
URL’s amigáveis. Configure-as usando o dashboard do seu WordPress:

A configuração padrão deixa a sua URL sem um conteúdo descritivo, são números e letras soltas
que não fazem sentido às pessoas. No entanto, você pode mudar facilmente isso, tornando suas
URL’s mais compreensíveis com um clique.

O uso otimizado dos cabeçalhos
Os cabeçalhos são uma arma poderosa e fácil de usar, especialmente se você utiliza o editor
visual do WordPress. Para aplicar, basta escolher entre os estilos pré-formatados cabeçalho 1, 2,
3, etc. Caso queira, é também possível ir ao editor de texto e acrescentar as tags <h1>, <h2>...
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<h6> onde quiser, nunca se esquecendo de fechá-las </h1>,</h2>...</h6> antes de salvar o
código. Ao empregar essa formatação, você estará criando uma hierarquia de importância e
informando-a aos buscadores. Lembre-se da relevância de ter o título e o cabeçalho dos seus
artigos descritivos e atrativos ao clique do usuário.

Otimizando as imagens
Muitas pessoas se esquecem de otimizar as imagens dos seus sites. Adicione as tags
necessárias e deixe suas imagens acessíveis ao Google. Ao adicionar uma imagem, você
encontrará campos a serem preenchidos, como o título e a descrição. O campo mais importante
para a otimização das imagens para as buscas é o texto alternativo (tag Alt), ele precisa ser
preenchido de maneira descritiva, incluindo o máximo de detalhes relevantes sobre a imagem
que está sendo inserida no post ou página para as buscas. Vale lembrar que spiders (os robôs
que indexam as informações do seu site) não conseguem interpretar imagens, por isso eles
utilizam o campo do texto alternativo para indexá-las.

Conteúdo de qualidade
O Google tem uma missão muito clara ao indexar os sites em seu ranking: ele quer mostrar
primeiro os resultados que garantem a melhor experiência e mais relevância para os usuários.
Como, em geral, quem busca no Google está atrás de conteúdo, é através dele, do conteúdo de
alta qualidade, que você pode se diferenciar. Além da qualidade, o Google favorece quantidade.
Ou seja, sites institucionais com atualizações frequentes e/ou domínios que contam com um
blog são beneficiados nos resultados orgânicos, em relação a sites que não praticam nenhuma
dessas ações.
Um blog é uma ótima ideia, já que ele acaba sendo mais um canal para as pessoas encontrarem
seu negócio. Através do seu blog você poderá ficar reconhecido na área em que atua, por
compartilhar informações valiosas sobre os produtos/serviços que oferece. No entanto, é
importante evitar conteúdos sem valor, cheios de palavras-chave repetidas ou sem contexto.
Esse tipo de conteúdo pode ser penalizado, tirando o seu site de qualquer posição nas páginas
de resultados.

O que é conteúdo de qualidade?
Conteúdo de qualidade é único. Crie conteúdos sob um ponto de vista diferenciado: o seu.
Apresente suas opiniões e ideias e, ao utilizar uma ideia que não é sua, referencie as fontes que
foram consultadas. Não copie e cole conteúdos de terceiros no seu site, ou você correrá o risco
de ser penalizado por isso.
Conteúdo de qualidade é útil. Escreva conteúdos que o seu público procura. Isto é muito
particular de cada área, portanto depende do produto/serviço que você oferece. De modo geral,
procure responder possíveis questões que seus clientes têm, alguns exemplos de conteúdos
úteis são tutoriais e listas de dicas. Estudos de casos e outros relatos também são interessantes,
pois apresentam experiências e, através delas, lições aprendidas.
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Conteúdo de qualidade é compartilhado. O Google leva em consideração o número de
compartilhamentos que o seu conteúdo tem. O raciocínio é o seguinte: um conteúdo único e útil
ganhará muitos compartilhamentos. Logo, se você tem um conteúdo que foi compartilhado
muitas vezes, o buscador entende que ele merece destaque, pois é valorizado pelos leitores.

Palavras-chave
É importante ter cuidado ao utilizar palavras-chave. Antigamente era comum o uso excessivo
delas, pois era garantia de bom ranqueamento. Os tempos mudaram e hoje o uso de
palavras-chave no seu texto deve ser natural. O Keyword stuffing, expressão em inglês que
designa a ação de encher o texto com palavras-chave muitas vezes descontextualizadas, é uma
técnica que o Google condena (black hat). A regra é escrever para humanos e, ao mesmo tempo,
não esquecer de utilizar suas palavras-chave de maneira inteligente.

Capriche no uso de palavras-chave para os seguintes tagueamentos:
— Títulos e cabeçalhos. De preferência, inicie o seu título pela palavra-chave que deseja
ranquear. Não vale sacrificar o significado, no entanto, cuidado para os termos não ficarem
“perdidos” no seu título.
— Alt das fotos. Este é um tagueamento essencial. Ao descrever suas imagens, busque utilizar
palavras-chave e suas variações semânticas. Cuidado ao descrever imagens muito
parecidas, pois ao ver o mesmo termo repetido muitas vezes o Google pode interpretá-la
como conteúdo duplicado ou keyword stuffing.
— Corpo do texto. O uso de palavras-chave no texto deve acontecer apenas quando elas
forem relevantes à informação que você deseja transmitir. Para não errar, repita o seguinte
mantra “posicionamento é mais significativo do que frequência”.

5.2 - Segurança no WordPress
Por ser muito popular, frequentemente hackers se dedicam a encontrar diferentes formas de
invadir o WordPress. Os mais de 100 milhões de sites no mundo que utilizam esse sistema,
justificam o investimento para os agentes invasores. Porém, na mesma velocidade, outras
pessoas que fazem parte da comunidade WordPress estão estudando e buscando formas de
manter a plataforma segura. Compilamos diversas dicas para evitar riscos e proteger a
privacidade, integridade e disponibilidade dos recursos do seu projeto.

Atualize
Com o intuito de manter o CMS sempre protegido e a salvo de possíveis ameaças, o WordPress é
atualizado frequentemente. Quando você não aplica essas atualizações, se torna vulnerável a
possíveis invasões. Por isso, é extremamente importante atualizar tanto a versão do WordPress
quanto a dos plugins que você utiliza.
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Evite divulgar a versão do seu software
Em geral e para fins de estatística, uma metatag que divulga a versão do WordPress é utilizada
no código dos temas, tornando pública a versão da plataforma que você utiliza. Essa informação
é desnecessária e torna o seu site mais suscetível a ataques. Os hackers costumam fazer
varreduras pela web, buscando identificar as versões de sites WordPress e assim determinar a
forma de ataque. Para resolver este problema, vá ao arquivo header.php de seu tema e desabilite
essa informação, removendo a linha a seguir:
<meta name=”generator” content=”WordPress &lt;?php bloginfo(‘version’); ?&gt;” />
Ou adicione o código abaixo ao seu arquivo functions.php:
<?php remove_action(‘wp_head’, ‘wp_generator’); ?>
Este código remove a informação automaticamente.

Restrição de acessos
Apenas as pessoas que trabalham diretamente no seu projeto devem ter acesso à ferramenta.
Para aumentar o nível de segurança, uma saída interessante é deixar a administração da
ferramenta, FTP, bancos de dados e qualquer outro acesso disponível apenas durante o turno de
trabalho.
Para permitir acessos a pastas no FTP, use o código padrão 755 e para o acesso aos arquivos, o
código 644. Arquivos ou pastas com permissão 777 se tornam uma vulnerabilidade para
possíveis ataques, portanto evite utilizar essa permissão. Para os clientes KingHost, é possível
controlar o acesso FTP via painel de controle, mantendo-o ativo apenas quando estiver em uso.
Desabilite o acesso ao FTP no painel 1 selecionando o domínio no canto direito superior e
clicando em seguida no botão OK. No painel central, clique em Gerenciar FTP e em seguida em
Segurança FTP, ali você pode escolher entre manter o acesso ao FTP habilitado ou não. Além
disso, ali você poderá limitar o FTP para acesso nacional ou para apenas alguns endereços de
IP’s específicos.

Evite utilizar o login padrão
Toda vez que criamos uma nova instalação WordPress, essa instalação gera automaticamente
um usuário intitulado admin. Esse login tem poderes de administrador no gerenciamento do seu
site e, normalmente, é a primeira opção em uma tentativa de invasão. Para minimizar este risco,
assim que instalar o WordPress, remova ou renomeie o usuário admin.

Senhas do WordPress
Senhas são extremamente importantes em se tratando de segurança na internet. Tanto para o
acesso ao banco de dados quanto para o acesso ao painel de controle do Wordpress, utilize

COMO CRIAR UM SITE OU BLOG COM WORDPRESS

22

senhas longas e mistas, com números e letras. Para lembrar sua senha com facilidade, você
pode criar uma frase de senha e substituir algumas letras por números.

Por exemplo:
a=4 s=5 e=3 i=1 o=0 u=U
Usuário seguro = U5U4r1053gUr0
Por mais elaborada que seja, evite usar senhas de outros serviços online na sua plataforma.
Caso aconteça alguma invasão nesses serviços (redes sociais por exemplo) sua senha estará na
mão de invasores. É também importante não salvar sua senha em lugares públicos, como
wireless de restaurantes ou computadores de lan houses.

O número de tentativas de login deve ser limitado
Com programas criados para descobrir senhas, invasores podem fazer inúmeras tentativas de
login, usando uma variedade imensa de combinações de senhas. O plugin WP Login Lockdown
ajuda a evitar esta forma de ataque, pois limita o número de tentativas de acesso que cada
usuário pode realizar. Depois de tentar X vezes (você define quantas ao configurar o plugin) o
usuário é bloqueado.

Desabilite a opção ‘qualquer pessoa pode se registrar’
Em Configurações gerais desabilite a opção Qualquer pessoa pode se registrar. Outra forma
de evitar que essa opção fique ativa é deletar o arquivo wp-register.php na pasta de instalação do
seu WordPress. Assim você impede o acesso ao painel de administração às pessoas que não
estão autorizadas.

Backup do banco de dados
O backup traz segurança para você, pois mesmo após ser invadido seu site ainda poderá contar
com uma restauração a partir do último backup realizado. É muito importante definir um local
seguro, um dia da semana e um horário para realizar o backup. Assim, o seu site poderá voltar ao
normal muito mais rápido caso ocorra alguma invasão. É recomendável realizar um backup do
FTP logo após a ultima atualização da plataforma e outros backups periódicos da pasta uploads.
Na KingHost levamos a sério o conteúdo dos clientes, por isso oferecemos um diferencial
através do backup. Fazemos backup diário do seu conteúdo toda a semana, deixando-o
disponível ao cliente por até 7 dias, dependendo do conteúdo, e caso algum problema de ataque
aconteça, os clientes da KingHost poderão optar por um de nossos serviços de backup ou
consultoria de restauração. Como medida de segurança extra, você pode usar o plugin gratuito
BackWPup. Para localizar o backup de banco de dados no painel de controle da KingHost clique
em Gerenciar bancos Mysql (ao lado da base criada no ícone “efetuar download do backup”).
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Antivírus
Outro diferencial para quem hospeda com a KingHost, o antivírus que disponibilizamos move
para quarentena qualquer arquivo considerado malicioso. Para utilizá-lo, acesse o painel de
controle e selecione o seu domínio, procure por Antivírus e siga as recomendações de utilização.
É aconselhável uma varredura periódica como medida adicional de segurança.

5.3 - Calendário de manutenção do WordPress
Para finalizar este e-book, disponibilizamos um calendário com sugestões de ações que podem
ser praticadas regularmente. As ações e a frequência sugerida poderão ser adaptadas à
realidade do seu site. Sendo assim, utilize essas ideias para montar o seu próprio calendário, de
acordo com as especificidades do seu projeto.

QUANDO?

AÇÃO

Sempre que disponível

Atualizações da plataforma e plugins

Toda semana

Inclusão de novos conteúdos

Todo mês

Checagem do Google Analytics
Checagem de Popularidade junto ao ranking de buscas

A cada 3 meses

Checagem de links quebrados no site

A cada 6 meses

Limpar e renovar tema atual ou implementar novo tema. Checar novos plugins

CHECK?

MAIS INFORMAÇÕES
Visite nossa Hospedagem Cloud
AGENDE UM HORÁRIO COM O NOSSO SETOR COMERCIAL:
4003.5464 (capitais) 0800.881.5464 (interior)
SOBRE A KINGHOST
Presente no mercado desde 2006, a KingHost é uma das maiores
empresas de hospedagem de sites do Brasil e já apresenta mais de 300 mil
sites hospedados, com aproximadamente 60 mil clientes. A empresa
oferece o serviço de hospedagem de sites compartilhada, planos para
WordPress, planos específicos para desenvolvedores e projetos
personalizados na área de soluções corporativas, incluindo cloud web e
servidores dedicados. Também oferecemos soluções de marketing digital,
como e-mail marketing e o SEO Certo, além de soluções de segurança e
performance.
DÚVIDAS?
Se você tem dúvidas sobre como a KingHost pode ajudá-lo, contate a
nossa equipe comercial através dos nossos canais de atendimento.
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www.kinghost.com.br

