
Trabalhe com a gente →

Checklist Prático para Redator Escrever

Receber e Preparar
Abrir email
Abrir pauta
Abrir doc QIR
Copiar título

Conteúdo
1. Bagagem; 2. Livros; 3. Treinamento; 4. Podcasts
Ler outros blogs (concorrentes)
Ler o próprio blog da empresa
Entender tudo sobre o produto/serviço do cliente
Ficar íntimo da Persona
Ler e reler a Pauta
Ler e reler o campo de “Descrição” da Pauta
Ler e reler os textos dos links de referência da pauta
Ler ao menos 4 textos para referência
Desenhar a estratégia criativa do Esqueleto (esboço) → Pular para ESCRITA

★ Introdução
Apresentar o tema
Colocar a Keyword na primeira frase
Responder ao título
Será uma tese? O que vc vai defender?
Despertar o interesse em ir até o final

★ Desenvolvimento
Ampliar as informações p/ enriquecer o conteúdo

★ Conclusão
Retomar o tema do início
Se achar interessante, pode resumir algo do desenvolvimento
Concluir o raciocínio. (CTA)

Escrita
Soltar o pensamentos (brainstorming): Esqueleto (esboço)
Pesquisar por variações da Keyword
Estruturar seus pensamentos em tópicos sequenciais
Começar a escrever merda → Volte para CONTEÚDO★ Introdução
Aperfeiçoar

https://textoparablog.com/quero-escrever-para-blog
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Conferir a cadência: As informações estão conectadas?

Keyword
A pesquisa por variações foi feita?
A densidade está ideal? (1% à 3%)

★ Colocar Keyword…
na Meta description
nos Subtítulos H2, H3…
em Negritos
em Links
na Alt tags da imagem

Formatação
Colocar os títulos conforme hierarquia H1, H2, H3…
Colocar negrito em termos que complementam a Keyword
Colocar “Lista tal…” onde for lista

Estrutura
Colocar 1 subtítulo p/ cada 220 palavras
A introdução tem entre 2 e 5 parágrafos?
O desenvolvimento tem entre 5 e 30 parágrafos?
A conclusão tem entre 2 e 5 parágrafos?
Rodar a calculadora de Leiturabilidade Web, acessar aqui →
Tem lista com marcadores, ou numerada?
Tem ao menos 2 imagens no corpo?
Os parágrafos estão curtos (máximo 5 linhas)?
A escaneabilidade está ok?

Links
Colocar 1 link p/ cada 300 palavras
A distância entre os links estão ok?
Colocar mais links internos que externos

CTA
Coloque o CTA está na última frase do último parágrafo
Construa o CTA com verbo, gatilho e conexão
O CTA segue o objetivo solicitado na pauta?

https://textoparablog.com/quero-escrever-para-blog
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141NusD3wyprRA5WjCGC49P2C9jZc74w5VCPoWxtv8es/edit?usp=sharing
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M.description
Mostrar que vai resolver um problema
Usar a Keyword
Colocar uma chamada para ação
Tem entre 120 e 160 caracteres?

Fit’s
Tem fit com a Persona?
Tem fit com o Funil?
Tem fit com a Jornada?

Storytelling
Tem ao menos um Storytelling?

Qtd palavras
Fazer “Contagem de palavras”
Ficou acima do proposto na pauta?

Plagium
Rodar Extensão Plagium
Ficou abaixo de 9,9%?

https://textoparablog.com/quero-escrever-para-blog

