Luciano Fernandes


Engenheiro Civil



Analista de Sistemas


Escalador (14 anos)



Mochileiro (16 anos)



Praticante de trekking (20 anos)

Natalia de Marco


Designer Industrial


Escaladora (5 anos)



Mochileira (10 anos)



Praticante de trekking (8 anos)

Revista Blog de Escalada


Visitantes – 100.000 mensal



Pageviews – 420.000 mensal



Quantidade de artigos diário – 4 artigos (88 artigos
por mês ≅ 1.056 artigos por ano)

Mas o que significa isso ?


Site outdoor mais visitado do Brasil (segundo
SimilarWeb e Ranking Alexa)

Considerações iniciais



Criar conteúdo é simples, mas não fácil
Os primeiros resultados em um site aparecem
depois de MUITO trabalho e POUCO
reconhecimento








Marcas / Amigos / Familia / Comunidade

Tenha compromisso com o leitor, não com nenhuma
marca. Existe site sem anúncio mas não sem leitor.
Não somos os donos da verdade. Qualquer dúvida /
colocação diga !
Prever o futuro é arriscado. Se soubessemos de fato
o que há no futuro, jogaria na MegaSena e não daria
esta palestra

Necessidades de novos veículos outdoor


Desgaste das mídias tradicionais



Previsíveis e burtocráticas



Reverenciais a personalidades e marcas





Falta de identidade com esporte e com o público que
pratica
Status quo deteriorado, antiquado e assoberbado


Falta de confiança e credibilidade em jornalistas leigos
metidos a entendidos



Excesso de glamour, de pausterização e modinhas



Brasil ≠ Rio de Janeiro / São Paulo



Mundo ≠ Estados Unidos

Regras essenciais conteúdo










Não existe assunto desinteressante, existe escritor
desinteressado


Tenha pavor de tornar-se repetitivo e chato com o tempo



Não tenha síndrome da frigidez editorial



Seja devoto da Nossa Senhora do Perpétuo Espanto

A cada dia faça 1% melhor que o dia anterior
Tenha respeito pelo público - Nunca ache que ele é
burro
Não explique o óbvio
Não puxe o saco de ninguém : Marcas / Pessoas /
Estilos
Não seja deslumbrado – Lembre-se do que aconteceu
a você quando se apaixonou sem medir consequências

Regras essenciais conteúdo




Tenha sempre fidelidade canina aos fatos (doa a quem
doer)


A verdade dói para quem quer a esconder



Quando analisar dados seja analítico, não passional



Não esconda ou suavize a verdade

Nunca seja reverencial



Toda pessoa tem defeitos, seja econômico nos elogios
Ninguém é Deus, portanto fique atendo a falhas (caráter,
conduta, disciplina, etc)



Tenha humildade e deixe seu ego na cama



Tenha rotina de trabalho



Construa e acesse bookmark (TODOS)

Regras essenciais conteúdo




Procure construir a sua crediblidade a cada dia –
construa a sua nano-audiências
Não se intimide com ameaças nem com assédio
moral









Marcas / Empresas / Diretores
Atletas / Amigos / “Fulanos” / Advogados / Coxinhas
/ etc
Toda notícia irá incomodar alguém em algum lugar - Se não
fizer, é propaganda.

Sempre haverá choque cultural entre atletas e
veículos. Não tente agradar a todos
Seja honesto e nunca deixe nada nas entrelinhas.
Nada combinado sai caro

Regras essenciais conteúdo




Se preocupe em criar conteúdo não em fazer amigos
(Para amizades existe oTinder)
Corra atrás de conteúdos relevantes para os leitores,
não somente daquilo que está “bombando”







Jogador que só joga para a galera corre o perigo de ser
vaiado
Quando uma moda acabar, o assunto acaba ?
Quem fica parado é poste, mude sempre a maneira de
abordar assuntos

Notícias todos copiam, conteúdo próprio não




Procure criar seu próprio conteúdo (entrevista, avaliação,
opinião, guia de viagem, etc)
Conteúdo próprio de qualidade sempre terá visita, notícia
velha não tanto

Regras essenciais conteúdo








Bom assunto não vai até a redação. Você que tem de
buscar (sempre)
Não insista em miudezas efêmeras


Crie a sua identidade



Não pareça interessante, seja interessante

Produza informação a curto prazo e memória a longo
prazo
Embalagens são importantes (visual do site)




Mas fezes em embalagem de luxo continua sendo
fezes

Errar é humano


Admita sempre seus erros



Nunca deixe de analisar os erros de suas pautas

O que é conteúdo ?


Quais são os costumes de seu público




Quais mídias consome mais




Vídeos ?Textos longos ?Textos curtos ?
Ilustrações ?

Qual a melhor linguagem




Conversa sobre o que ? Gosta do que ? Nunca
cansa de que ? Vai sempre para onde ?

Escreva para o público, não para jornalista ou
público erudito. Erros de gramática não são tão
graves quanto um de sintaxe

Que tipo de preconceitos possui


Não gosta de que ? Quem são os marqueteiros ?

Criando o conteúdo


Como seu público pratica a atividade ?








Quem nunca amou não consegue escrever sobre coração partido..

Lead - Quem ? O Quê ? Onde ? Como? Quando ? Por
quê ?
Propaganda versus Notícia




Não tem jeito : Quem cria conteúdo e não praticar vai soar
artificial como vários veículos que se sustentam pelo nome

Artigos ou notícias que agradam a todos é propaganda. Para isso
receba para fazer

Valorize seu espaço



Não publique qualquer coisa ou de qualquer jeito.
Não coloque banners ou propaganda de graça.Todo espaço custa
dinheiro

Planejamento do Conteúdo
Definição de redatores




Quem escreve ? Quem revisa ? Quem pesquisa ?, quem responde
e-mail ?

Definição da periodicidade




1 x ao dia ? 3 x ao dia ? 1 x por semana ?

Definição das pautas




Artigos técnicos ? Notícias ? Opinião ? Entrevista ? Humor ?

Compromisso e respeito ao leitor




Leitor não é burro !



Credibilidade não tem preço, é ela que te garante que o leitor volte !



Não tente soar “legalzão”, procure ser direto e sem usar linguagem
publicitária

Publicação do Conteúdo
Como está o seu SEO ?




Nome de Figuras



Palavra chave nos títulos



Tags

Como está seu título





Não tente parecer cool, tente ser sedutor.
Seu título fala tudo da noticia e convida a saber mais ? Reflete
verdadeiramente o conteúdo ?

Redes Sociais




O artigo é constrangedor ?



O artigo é relevante ?



O que VOCÊ faria quando ler seu título


Clicaria ? Compatilharia?

Parcerias de conteúdo
Sites Nacionais




Troca de banners / Links



Notícias



Conteúdo



Ideias

Sites Internacionais




Troca de conteúdo



Eventos



Notícias



Assessoria de Imprensa



Atletas

Somente duas coisas são infinitas nesta vida
O universo
A estupidez humana

Vamos falar dos haters

Haters
Como prevenir Haters







1 – Não tem como -Todos os leitores são haters em
potencial
2 – Ignore críticas sem fundamento ou cheias de palavrão
3 – NUNCA, sob qualquer hipótese NUNCA responda a
um hater

Gerenciamento de Crises




Primeiro procure identificar a causa



ESTUDE a estratégia e NUNCA seja impulsivo

Aprenda a aceitar as críticas e aprenda com elas.
Nunca as leve para o lado pessoal



Procedimento jurídico




Uma dor de cotovelo só é superada pela dor no bolso

Monetização
Valorização do espaço no site (não faça anúncio
de graça !)







Google Ads x Ads Genéricos (Lomadee, Boo Box,
etc)
Propostas aceitáveis e inaceitáveis

DFP - Double Click for publishers




O melhor amigo de qualquer site que queira negociar



Bloqueie potencial anunciantes

Procedimento em títulos, notícias e entrevistas
(não faça anúncio de graça !)





Nunca coloque marcas nos títulos



Nunca deixe de fazer críticas a um produto ruim



Sempre elogie produtos bons (de verdade)

Concorrência


Respeito







Não fique calado quando inflacionarem visitas, conteúdos
e importância !
Entre em contato (em privado) para alertar “erros”

Copy / Paste




Seja diplomata – Sometimes you are ahead, sometimes
you are behind

Mentiras




Todos são concorrentes, mas não inimigos

Não fique quieto no caso de qualquer cópia descarada de
seu texto sem o devido crédito

Monitore a Visitação


SimilarWEB e Ranking Alexa

Tendências
Novas tecnologias, novas maneiras de criar
conteúdo









Vídeos, webséries, Facebook Live

Ilustrações (Imagens que vale mais que mil
palavras)
Eventos, lojas, palestras (quando o site é muito
mais que um site)

Fontes de Informação
Cursos




Portal Imprensa – http://portalimprensa.com.br



Projeto Draft - http://projetodraft.com

Websites







Jornalista 3.0 - http://www.jornalista30.com.br
Meio e Mensagem http://www.meioemensagem.com.br
Revista Blog de Escalada - blogdescalada.com

Perguntas ?
contato.blogdescalada@gmail.com

