Como gerar autoridade instantânea em 10 passos (e
duas dicas extras)
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INTRODUÇÃO
Quer ver sua voz ganhar credibilidade, alcance
e sucesso na internet? Quer ver o seu negócio
decolando, conquistando novos clientes e
gerando receita?
Aposto que sim!
Mas no concorrido mundo digital, entre milhões
de produtores de conteúdo, você não pode ser mais
um na multidão. Precisa construir uma reputação
única e muita autoridade no seu nicho de mercado.
E como fazer isso? Siga os passos desse material e
veja sua carreira alçando novos voos.
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1

Descubra qual é a sua habilidade única
e, seja qual for, faça dela a sua marca
registrada presente em todo conteúdo que
você criar.

2

Estude tudo sobre seus concorrentes, desde
o design do site, cores utilizadas, que tipo
de material produzem e veja o que você
pode fazer para se diferenciar.

3

Escreva conteúdos quase personalizados,
para que sua audiência sinta que você
está falando diretamente com ela e não só
focando em você.

4

Use dados, números e estatísticas para
embasar seus argumentos para acrescentar
valor e credibilidade. Mas filtre muito bem
a suas fontes de informação.

5

Reconheça seus erros e seja rápido para
corrigi-los. O problema não está em errar,
mas sim em ignorar e não corrigir o dano
causado por eles.

6

Mostre que a sua caminhada também foi
cheia de obstáculos. Quem está na mesma
situação que você esteve um dia vai se
inspirar e respeitar ainda mais o que você
tem a dizer.

7

Simplifique ao invés de complicar. Mostre
que você entende do assunto e sabe
passar a informação adiante de forma
descomplicada e fácil de entender.

8

Comece a coletar provas de sua autoridade.
Tente conseguir o testemunho de alguém
relevante em seu mercado sobre seu
trabalho ou de clientes satisfeitos.

9

“Empreste” a autoridade alheia: pesquise
pessoas de sucesso e fale sobre elas ou
melhor ainda, tente criar um conteúdo
colaborativo com alguém de peso.

10

Faça uso de palavras assertivas, dê
instruções e diga o que seu leitor deve
fazer , através de calls to action. Quando
você passa confiança as pessoas tendem a
seguir seus conselhos.

11

Foque na criação de conteúdos memoráveis
voltados para SEO para ranquear nas
primeiras páginas do Google e assim ir
aumentando a autoridade de domínio do
seu site.

12

Construa uma rede de links: a autoridade
online depende muito de links de sites
reconhecidos apontando para seus
conteúdos. É uma forma de emprestar
autoridade também.

O QUE DIZEM SOBRE
O HENRIQUE?

O Henrique é minha
referência absoluta no que
se diz respeito a criação
de audiências e receita
através
de um blog”. - Érico
VIVER DE BLOG
Rocha

Livro negócios digitais
atingiu a quarta posição
entre os mais vendidos no
ranking da Veja.

Viver de Blog é um dos
1.000 sites mais influentes
do Brasil segundo ranking
Alexa.

Eleito um dos melhores
blogs de marketing digital
do Brasil pela Hubspot.
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Viralize seus conteúdos.
Aumente suas vendas.

QUERO SABER MAIS! >
VIVER DE BLOG
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Confira nossos melhores
conteúdos visuais

Fique de olho nas
atualizações de conteúdo
memorável do Viver de Blog

Espírito Viver de Blog
traduzido em imagens
inspiradoras

Dicas rápidas e práticas de
Marketing Digital

Publicações relevantes e
atualizadas do mercado de
Marketing Digital

Palestras, entrevistas e
conteúdos em vídeo sobre
Marketing Digital

HENRIQUE CARVALHO
Eu sou o Henrique Carvalho e minha missão é ajudar pessoas,
empresas e agências digitais a usar todo o potencial de conteúdos
para gerar mais resultados, vender mais e a cumprir sua missão.
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Marketing de Conteúdo Para Construir
Sua Autoridade Online Memorável
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