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TERMOS E CONDIÇÕES 

É expressamente proibido plagiar, copiar, colar, divulgar ou 

distribuir de alguma forma esse material, todo ou parte do seu 

conteúdo. Este material possui direitos autorais e é protegido pela 

lei 9.610 de 10/02/1998. Portanto, qualquer ato que fere esses 

avisos é passivo de punição penal.  

 

COMO UTILIZAR ESSE LIVRO 

Este livro foi criado para ser usado como base na utilização do 

WordPress e posterior seleção dos plug-ins necessários.  

O autor não se responsabiliza pela utilização das informações aqui 

contidas. Portanto, não existem garantias de rendimento. Toda e 

qualquer ação tomada após a leitura deste e-book é de única e 

exclusiva responsabilidade do leitor. 

 

SOBRE WILKER COSTA 

Wilker Costa é fundador de um dos melhores portais de cursos 

online do Brasil, os . Atualmente graduando do curso de Cursos WL

licenciatura em computação pela universidade estadual do Ceará, o 

mesmo sempre se preocupou em construir o seu próprio negócio e 

viver sua vida plena como empreendedor.  

Também atua como redator no blog wilkercosta.net, onde ensina 

pessoas a criarem o seu próprio negócio e assim conquistarem a 

liberdade de tempo e dinheiro. 

http://www.wilkercosta.net/
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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do dia a dia de trabalho sempre recebo dúvidas como 

essa: Quais os melhores plug-ins grátis para WordPress? 

Sabemos que essa pergunta se torna até meio pessoal quando 

estamos trabalhando com o WordPress, pois cada usuário possui 

seus plug-ins favoritos e aqueles que lhe atendem melhor. 

Porém, nesse e-book, vou compartilhar 32 plug-ins + 10 

ferramentas bônus que podem ser extremamente úteis em qualquer 

tipo de projeto que envolva principalmente o uso do WordPress. 

Nessa lista, você encontrará todos os plug-ins que utilizo aqui no 

blog e mostrarei a você como eles podem melhorar seu site. 

OBS: Quero deixar claro que todos os plug-ins contidos nessa lista 

são considerados por mim os melhores e que isso é apenas uma 

opinião de alguém que já trabalha há mais de 07 anos com o 

WordPress. Então não fique chateado se o seu plug-in favorito não 

estiver nessa lista. 

Continuando…
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#01 – PODPRESS 

 

O plug-in podPress para WordPress é essencial para qualquer 

pessoa que deseja compartilhar um conteúdo diferenciado. 

Ele Proporciona a inclusão de podcasts em seu site, de modo que 

você possa compartilhar um conteúdo diferenciado e ainda possa 

disponibilizar a chance de o visitante baixar tais podcasts. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in podPress] 

 

#02 – LOGIN LOCKDOWN 

http://www.manvswebapp.com/podpress
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
http://www.manvswebapp.com/podpress
http://www.manvswebapp.com/podpress
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
http://www.manvswebapp.com/podpress
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
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O plug-in Login Lockdown é superinteressante, pois o mesmo 

proporciona uma segurança adicional ao seu site WordPress. 

O funcionamento dele é muito simples, você escolhe quantas vezes 

alguém pode tentar fazer login no seu painel.  

Por exemplo: Você define que qualquer pessoa só pode tentar 

acessar o painel do seu blog 3 vezes, a partir dai se alguém tentar 

fazer o login, ele bloqueia as tentativas dessa pessoa por um tempo 

determinado por você. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in Login Lockdown]

 

#03 – WP OPTIMIZE 

 

O plug-in WP – Optimize é em minha opinião uma mão na roda 

quando o assunto é otimização do seu WordPress. 

https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
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Ele é capaz de limpar e otimizar seu banco de dados em apenas 

alguns cliques. Algumas das funcionalidades desse plug-in: 

  Limpeza das revisões de posts; 

  Limpeza de Todos os Comentários classificados como Spam. 

  Limpeza de Todos os Comentários Não Aprovados. 

  Estatísticas das Tabelas no Banco de Dados. Exibe quanto 

espaço pode ser otimizado, bem como os espaços liberados 

em cada limpeza / otimização efetuada. 

Tudo isso em apenas alguns cliques, o que facilita bastante a vida 

de usuários iniciantes que não possuem certa intimidade com 

bancos de dados e configurações mais avançadas. 

Preço do Plug-in: Grátis, porém existe uma versão premium com 

mais recursos. 

[Link do Plug-in WP – Optimize]

 

#04 – WORDPRESS POPULAR POSTS 

 

 

https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-posts/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-posts/
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O plug-in WordPress Popular Posts, oferece um recurso 

interessante que é disponibilizar um widget listando os artigos mais 

recentes ou os artigos mais visitados (ele oferece essa opção de 

customização). 

Lá no nosso blog na lateral esquerda, você verá o funcionamento 

do mesmo, onde listo os artigos mais queridos e visitados por 

nossos leitores. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in WordPress Popular Posts]

 

#05 – TINYMCE ADVANCED 

 

Esse é um dos plug-ins que não pode faltar em seus projetos. O 

plug-in TinyMCE Advanced transforma seu painel de criação e 

edição de posts em um verdadeiro processador de texto. 

https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-posts/
https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
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Com esse plug-in você terá em mãos muito mais recursos de 

edição, a fim de trazer para o seu leitor a melhor experiência 

possível. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in TinyMCE Advanced] 

 

#06 – SOCIAL COUNT PLUS 

 

 

O plug-in Social Count Plus é um dos plug-ins que mais uso em 

meus projetos. 

A sua função principal é disponibilizar um contador interativo 

das redes sociais em nosso site. Seja o número de fãs da sua 

fanpage no Facebook, número de inscritos no Youtube, número de 

seguidores no Twitter e assim por diante. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in Social Count Plus]

https://wordpress.org/plugins/social-count-plus/
https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
https://wordpress.org/plugins/social-count-plus/
https://wordpress.org/plugins/social-count-plus/
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#07 – GOOGLE XML SITEMAPS 

 

 

O plug-in Google XML SiteMaps é essencial para as estratégias de 

SEO do seu site. Ele gera automaticamente um mapa em XML de 

todas as páginas e posts do seu site. 

Esse mesmo mapa servirá como base para o Google rastrear todas 

as páginas do seu projeto, assim, um sitemap se torna um item 

obrigatório em qualquer projeto que você for desenvolver e nada 

melhor que um plug-in que automatiza tudo isso para você. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in Google XML SiteMaps] 

 

#08 – EXTERNAL NOFOLLOW 

 

https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
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Esse plug-in servirá basicamente para adicionar o atributo 

“rel=nofollow” em todos os links externos do seu site. 

É um plug-in que ajuda muito na parte de SEO também, pois você 

não precisará escolher quais links receberá ou não o rel=nofollow. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do Plug-in External Nofollow] 

 

#09 – EMBED CODE GENERATOR 

 

O plug-in Embed Code Generator é novo no meu arsenal e está 

sendo muito útil. Sua principal funcionalidade é gerar códigos 

embed para que outras pessoas possam compartilhar desse 

mesmo código. 

Ele se torna muito útil para quem gosta de criar infográficos e 

deseja que outras pessoas compartilhem esse conteúdo. Um 

exemplo que gosto de mostrar é desse infográfico que criei aqui lá 

https://wordpress.org/plugins/embed-code-generator/
https://wordpress.org/plugins/external-nofollow/
https://wordpress.org/plugins/embed-code-generator/
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Marketing de conteúdo: A esperança de um SEO no blog: 

eficiente. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do plug-in Embed Code Generator] 

 

#10 – WIDGET LOGIC 

 

 

O plug-in Widget Logic é uma mão na roda quando você está 

trabalhando com Widgets em seu site.  

Digamos que você queira ocultar um determinado Widget de uma 

página especifica, sem esse plug-in essa tarefa é meio que 

trabalhosa de se realizar, porém com o uso do mesmo essa lógica 

se torna muito simples. 

Lá no blog eu costumo ocultar o Widget responsável por mostrar 

minha foto da página sobre. E faço isso em menos de 2 minutos 

com esse magnifico plug-in. 

https://wordpress.org/plugins/widget-logic/
https://www.wilkercosta.net/marketing-de-conteudo/
https://www.wilkercosta.net/marketing-de-conteudo/
https://wordpress.org/plugins/embed-code-generator/
https://wordpress.org/plugins/widget-logic/
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Outro exemplo de uso desse plug-in é para quem gosta de utilizar 

banners de programas de afiliados, onde você pode está ocultando 

determinado banner para um determinado post ou página. Aqui, o 

céu é o limite para sua criatividade. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do Widget Logic]

 

#11 – CONTACT FORM 07 

 

O plug-in Contact Form 7 é o responsável pelo formulário de 

contato do nosso blog. Ele insere formulários de uma forma tão 

simples e rápida que é difícil de acreditar. (Veja minha área de 

aquicontato !). 

Você pode configurar as informações necessárias para que a 

pessoa possa entrar em contato com você e logicamente o e-mail 

pelo qual você receberá esse contato. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://wordpress.org/plugins/widget-logic/
https://www.wilkercosta.net/contato/
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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[Link do plug-in Form Contact Form 7] 

 

#12 – FLARE 

 

O plug-in Flare serve basicamente para inserir em seu blog ou site 

os ícones de compartilhamento social. Com esse plug-in você pode 

escolher três opções de posicionamento: 

  Inicio do artigo; 

  Na lateral do blog (direita ou esquerda); 

  No final do seu artigo. 

Essas opções podem ser utilizadas igualmente todas de uma vez. 

Aumentando assim as chances do seu conteúdo ser compartilhado 

nas redes sociais. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do Plug-in Flare] 

 

https://wordpress.org/plugins/flare/
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://wordpress.org/plugins/flare/
https://wordpress.org/plugins/flare/
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#13 – GOOGLE ANALYTICS FOR WORDPRESS 

 

O plug-in Google Analytics for WordPress traz para o seu blog a 

poderosa ferramenta Google Analytics. 

Ter o Google analytics instalado no seu site é uma obrigação para 

você saber como ele está indo e o que pode ser melhorado. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do Google Analytics For WordPress]  

 

#14 – WORDPRESS SEO 

 

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
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O plug-in WordPress SEO da Yoast é na minha opinião o melhor 

plug-in para se trabalhar o SEO do site. 

Ele possui diversas funcionalidades que visam ajudar seu site nos 

quesitos de otimização que o Google Almeja para ranquear seu site. 

Mas, a sua principal funcionalidade é justamente auxiliar na 

otimização de páginas e posts e mostrar o que pode ser melhorado 

para que seus artigos possam ranquear melhor. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do WordPress SEO]

 

#15 – AKISMET 

O plug-in Akismet já vem integrado com o WordPress e possui 

basicamente a função de Filtrar e eliminar SPANS do seu site. 

Você precisará se registrar para aderir uma chave de ativação e 

assim poder usar esse plug-in. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
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[Link do Plug-in Akismet]

 

#16 – W3 TOTAL CACHE 

O plug-in W3 Total cache é essencial para qualquer site no 

WordPress. Ele ajuda no desempenho do site, reduzindo bastante o 

tempo de carregamento das páginas com o seu sistema de cache. 

Recomendo utilizar somente um plug-in de cache em seu site, 

justamente para evitar conflitos. 

Preço do Plug-in: Grátis! 

[Link do W3 Total Cache]

 

https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
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#17 – ICEGRAM 

O plug-in Icegram serve basicamente para gerar notificações 

customizadas dentro do seu blog. 

Um exemplo é quando você entra aqui no blog e na parte superior 

direita aparece uma notificação lhe convidando para fazer parte do 

nosso curso gratuito. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Icegram]

https://br.wordpress.org/plugins/icegram/
https://br.wordpress.org/plugins/icegram/
https://br.wordpress.org/plugins/icegram/
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#18 – LAZY LOAD 

Esse plug-in tem o objetivo de reduzir o carregamento das imagens 

do seu blog, ou seja, as imagens serão carregadas de acordo com 

o rolar do mouse. 

Essa função é muito importante, pois assim, o seu blog irá carregar 

muito mais rápido. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Lazy Load] 

 

https://br.wordpress.org/plugins/lazy-load/
https://br.wordpress.org/plugins/lazy-load/
https://br.wordpress.org/plugins/lazy-load/
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#19 – NOFOLLOW FOR EXTERNAL LINK 

Assim como o plug-in External nofollow, esse plug-in também 

adiciona de maneira automática o atributo “rel=nofollow” em todos 

os links externos do seu projeto. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Nofollow For External Link] 

 

#20 – Q2W3 FIXED WIDGET 

https://br.wordpress.org/plugins/nofollow-for-external-link/
https://br.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/
https://br.wordpress.org/plugins/nofollow-for-external-link/
https://br.wordpress.org/plugins/nofollow-for-external-link/
https://br.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/
https://br.wordpress.org/plugins/nofollow-for-external-link/
https://br.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/
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Ao utilizar esse plug-in, você pode fixar na sidebar do seu blog um 

Widget específico. Assim, ao rolar a página, o usuário continuará a 

visualizar o Widget. 

Esse plug-in é interessante quando você deseja, por exemplo, 

colocar uma caixa de captura na sidebar e fazer com que a mesma 

role junto com a página. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Q2W3 Fixed Widget] 

 

#21 – RELINK 

Esse plug-in é uma mão na roda para quem trabalha como afiliado. 

A sua função é criar redirecionamentos dos links dos produtos que 

você divulga. 

http://realidadedigital.com.br/relink/
https://br.wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/
http://realidadedigital.com.br/relink/
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Assim, o visitante não precisará visualizar aqueles links feios 

gerados pelas plataformas de afiliados e ainda poderá rastrear de 

onde as vendas surgiram. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Relink]

 

#22 – SQUEEZE WP 

Esse plug-in possui uma versão paga e outra gratuita, criado pelo 

Jair Rebello, ganha destaque pela facilidade de criação de páginas 

de captura, vendas, webinário e várias outras. 

Preço do plug-in: Grátis com versão paga! 

[Link do plug-in]

 

https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/
http://realidadedigital.com.br/relink/
https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/
https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/
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#23 – SUBSCRIBE TO COMMENTS 

Ao utilizar esse plug-in, você poderá fornecer aos seus visitantes a 

possibilidade de se cadastrarem para receber notificações acerca 

de um novo comentário na postagem feita pelo mesmo. 

Quando cadastrado, o usuário receberá um e-mail avisando do 

novo comentário na postagem que ele comentou. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do subscribe to comments] 

 

#24 – WORDFENCE SECURITY 

https://br.wordpress.org/plugins/subscribe-to-comments/
https://br.wordpress.org/plugins/wordfence/
https://br.wordpress.org/plugins/subscribe-to-comments/
https://br.wordpress.org/plugins/subscribe-to-comments/
https://br.wordpress.org/plugins/wordfence/
https://br.wordpress.org/plugins/subscribe-to-comments/
https://br.wordpress.org/plugins/wordfence/
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Todo utilizador do WordPress deveria utilizar um plug-in de 

segurança, justamente para evitar dores de cabeça com invasões e 

pessoas mal intencionadas. 

Nesse caso, eu recomendo o uso do Wordfence Security, um plug-

in robusto e muito eficiente quando o assunto é proteção. 

O mesmo possui uma versão gratuita e outra paga. 

Preço do plug-in: Grátis com versão paga! 

[Link do Wordfence Security]

 

#25 – WP HIDE POST 

Ao utilizar o WP Hide Post você poderá controlar a visibilidade dos 

seus artigos e páginas, ou seja, poderá, por exemplo, ocultar um 

determinado artigo da página principal. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do WP Hide Post]

https://br.wordpress.org/plugins/wp-hide-post/
https://br.wordpress.org/plugins/wordfence/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-hide-post/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-hide-post/
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#26 – WP SMUSH 

 

O WP Smush serve basicamente para otimizar e comprimir as 

imagens que você enviar para o WordPress. 

Com esse plug-in, você reduz e muito a questão do carregamento 

do seu blog. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do WP Smush]

 

https://br.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
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#27 – WP SUPER CACHE 

Muito similar ao W3 Total Cache, o super cache surgiu como uma 

ótima alternativa para os usuários que estiverem enfrentando 

problemas com o W3 (meu caso). 

Sua função é gerir um sistema de cache e tornar o seu blog muito 

mais rápido. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do WP Super Cache]

 

https://br.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
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#28 – WP POST RATINGS 

Esse plug-in implementa o recurso de votação no final dos artigos. 

Só lembrando que para esse recurso está disponível, o usuário 

precisa determinar em quais artigos o mesmo irá ser apresentado. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do WP Post Ratings] 

 

#29 – WP POST RATINGS CHEATER 

Esse plug-in funciona em conjunto com o plug-in anterior, ou seja, 

para funcionar ele precisa do WP Post Ratings. 

Seu funcionamento é bem simples. Você poderá burlar o sistema de 

votação e definir por conta própria quantos votos aquele artigo terá. 

Lembrando, que esses votos são importantes, pelo simples motivo 

que irão aparecer na search engine do Google, e com isso, poderá 

aumentar o CTR dos seus artigos. 

https://br.wordpress.org/plugins/wp-postratings/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-postratings/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-postratings/
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Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do WP Post Ratings Cheater]

 

#30 – DISQUS 

Se você está cansando do sistema padrão de comentários do 

WordPress, eis uma boa pedida para troca-lo e ainda ter vários 

recursos embutidos. 

Com o Disqus, você não só terá um sistema de comentários 

eficiente, como dará a possibilidade dos seus usuários votarem nos 

comentários mais pertinentes, adicionar imagens e ainda por cima 

visualizar os mesmos por ordem de relevância. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Disqus] 

 

https://wordpress.org/plugins/disqus-comment-system/
https://br.wordpress.org/plugins/wp-postratings-cheater/
https://wordpress.org/plugins/disqus-comment-system/
https://wordpress.org/plugins/disqus-comment-system/
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#31 – CLOUDFLARE 

Ao utilizar o CloudFlare você poderá otimizar o seu site de uma 

forma muito eficaz. Algumas características do plug-in: 

  Carregamento do site mais rápido; 

  Maior segurança contra hackers; 

  Proteção contra quedas no servidor. 

Eu considero esse plug-in como uso obrigatório para quem almeja 

segurança e velocidade. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do Cloudflare] 

 

https://wordpress.org/plugins/cloudflare/
https://wordpress.org/plugins/cloudflare/
https://wordpress.org/plugins/cloudflare/
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#32 – SEO FRIENDLY IMAGES 

Um problema muito frequente dos utilizadores do WordPress, é 

justamente esquecer de colocar as tags “alt” e “title” das imagens 

enviadas. 

Isso prejudica em termos de otimização e pode facilmente ser 

resolvido com esse plug-in. 

Basicamente, ele atualiza automaticamente todas essas tags, 

evitando que você tenha todo um trabalho posterior para fazer. 

Preço do plug-in: Grátis! 

[Link do SEO Friendly Images]

 

VEJA AS 10 FERRAMENTAS BÔNUS QUE 

UTILIZO EM MEUS PROJETOS 

 

#01 – TEMA ÉPICO (UBERFÁCIL) 

 

https://wordpress.org/plugins/seo-image/
https://wordpress.org/plugins/seo-image/
https://wordpress.org/plugins/seo-image/
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O tema(layout) do meu blog é baseado no Épico da Uberfácil. 

Esse template é totalmente responsivo e foi criado justamente 

pensando na parte de conversão dos usuários visitantes. Se você 

observar bem, em diversas partes do template temos boxes de 

captura visando justamente a conversão dos visitantes. 

Se você deseja conhecer um pouco mais a fundo o template Épico, 

leia o artigo abaixo e ainda garanta alguns bônus de presente: 

Template épico – Minha indicação + Bônus Limitado

 

#02 – HOSTGATOR  

 

https://www.wilkercosta.net/template-epico/
https://www.wilkercosta.net/template-epico/
https://www.wilkercosta.net/template-epico/
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Desde que iniciei minha carreira como empreendedor digital, nunca 

Hostgatorutilizei outro serviço de hospedagem diferente da . 

Isso implica dizer que é uma empresa que conquistou minha 

confiança e que vem me atendendo há mais de 07 anos. 

Muitas pessoas criticam essa empresa, porém, eu só recomendo 

por que até hoje ela nunca falhou comigo. 

 

#03 – JIVOCHAT 

 

 

Bom, essa ferramenta consiste na implantação de um chat online 

no site / blog.  

http://www.blog.wlconsultoria.net/hostgator-a-melhor-hospedagem-de-sites-e-blogs-da-internet/
http://www.blog.wlconsultoria.net/hostgator-a-melhor-hospedagem-de-sites-e-blogs-da-internet/
http://www.blog.wlconsultoria.net/hostgator-a-melhor-hospedagem-de-sites-e-blogs-da-internet/
http://www.blog.wlconsultoria.net/hostgator-a-melhor-hospedagem-de-sites-e-blogs-da-internet/
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Ferramenta muito top que aumenta bastante o número de 

conversões no blog.  

Inicialmente você pode testar a mesma gratuitamente por 15 dias, e 

se gostar, poderá contratar um dos planos que a mesma oferece.  

No artigo abaixo eu falo um pouco mais sobre a mesma:  

>> CLIQUE AQUI <<

 

#04 – SERPFOX 

 

Essa ferramenta é umas das principais do meu negócio. A mesma 

proporciona ao usuário a posição exata das suas páginas de acordo 

com a palavra chave definida. 

É uma ferramenta muito útil para quem se preocupa com as 

questões de melhor posicionamento nos mecanismos de busca. 

https://www.serpfox.com/
https://www.wilkercosta.net/jivochat-chat-de-suporte-gratuito/
https://www.serpfox.com/
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#05 – SQUEEZEWP 

 

O plug-in Squeeze WP surgiu em minha vida empreendedora como 

uma solução simples, eficaz e simplesmente sem igual no mercado. 

Com essa ferramenta eu crio minhas páginas de captura, vendas e 

webinários em menos de 2 minutos. E o melhor é que existe uma 

versão gratuita e uma paga desse plug-in. 

Veja abaixo um artigo que criei detalhando o uso e funcionamento 

dessa ferramenta: 

SqueezeWP – Crie suas páginas de captura Gratuitamente! 

 

#06 – THRIVE LEADS 

 

https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/
https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/
https://www.wilkercosta.net/squeeze-wp-paginas-captura-gratuitas/


 
35 

Thrive Leads é um plug-in sensacional para WordPress que possui 

como principal objetivo, fornecer formas de potencializar a sua lista 

de e-mail marketing. 

Esse plug-in fornece diversas opções de captura para que você 

possa estar utilizando no seu blog, e assim, aproveitar-se do tráfego 

gerado para aumentar a quantidade de leads da sua lista. 

No link abaixo eu falo um pouco mais acerca do mesmo: 

[Thrive Leads – Como aumentar sua lista de e-mails 

Exponencialmente]

 

#07 – E-GOI 

 

Outra ferramenta excepcional é o sistema de e-mail marketing E-

goi. Já venho utilizando a mesma faz algum tempo e confirmo que é 

uma excelente opção. 

https://www.wilkercosta.net/05-motivos-migrei-para-e-goi/
https://www.wilkercosta.net/thrive-leads-aumentar-lista/
https://www.wilkercosta.net/thrive-leads-aumentar-lista/
https://www.wilkercosta.net/05-motivos-migrei-para-e-goi/
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Confira um artigo completo que criei sobre os motivos que me 

levaram a escolher a ferramenta E-goi: 

[05 motivos pelos quais eu migrei para a E-goi] 

 

#08 – SUMOME 

 

Dando continuidade a nossa listagem de ferramentas, temos a 

Sumome. Uma ferramenta não muito conhecida aqui no Brasil, mas 

popularmente utilizada lá fora. 

Com a mesma, você poderá ter em um único lugar ferramentas 

como: mapa de calor, scroll box, barra de compartilhamento das 

redes sociais, smart bar e muito mais. 

>> Clique Aqui Para Conhecer a Sumome << 

 

#09 – THRIVE ARCHITECT 

 

 

https://www.wilkercosta.net/05-motivos-migrei-para-e-goi/
https://sumo.com/
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Thrive Architect é um plug-in para WordPress que possui a função 

de prover facilitação na hora de criar suas páginas web.  

Esse plug-in foi criado pela mesma pessoa que criou o Thrive 

Leads, e confesso que depois que comecei a utilizar esta 

ferramenta em meus negócios tenho ganhado bastante tempo no 

que tange a criação das minhas páginas.   

No link abaixo você encontra um artigo completo onde falo 

exclusivamente sobre esta ferramenta:  

>> CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO << 

 

#10 – SENDINBLUE 

 

 

 

Sendinblue é uma ferramenta de e-mail marketing poderosa que 

visa atender seus utilizadores de uma forma nunca antes vista no 

mercado.  

Ao utilizar essa plataforma você poderá começar no e-mail 

marketing com o pé direito.  

https://www.wilkercosta.net/thrive-architect/


 
38 

Segue o link de um artigo meu falando sobre esta plataforma e suas 

características:  

>> CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO << 

 

CONCLUSÃO 

 

Os plug-ins são ferramentas que possibilitam uma agilidade muito 

maior quando você está trabalhando em um determinado projeto. 

Funções que levariam uma década para serem implementadas, 

podem ser regidas em menos de 5 minutos utilizando para isso os 

plug-ins. 

Existem plug-ins para praticamente tudo no WordPress, cabe a 

você analisar qual funcionalidade você está buscando e procurar o 

plug-in necessário e que se adeque a necessidade. 

Agora é com você! Utilize estes plug-ins e tenha um salto de 

qualidade em seus projetos.  

Espero que tenha gostado deste material. Qualquer dúvida é só 

entrar em contato pelo: contato@wilkercosta.net 

Grande abraço e até a próxima! 

https://www.wilkercosta.net/sendinblue-e-bom-funciona/
mailto:contato@wilkercosta.net

