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Sidney Guerra

Meu nome é Sidney Guerra, sou formado 
em Artes Plásticas pela Universidade 

São Judas Tadeu. Em 1997, após trabalhar 
em algumas agências de publicidade, en-
trei no mercado editorial por meio da Edi-
tora Mercuyo como Produtor Gráfico, onde 
fiquei até meados de 2004. Ainda em 2001, 
abri minha própria agência – a SGuerra De-
sign – e venho fazendo livros e websites para 
clientes dos mais diversos portes.

Pela SGuerra Design, tenho atendido du-
rante todos esses anos a várias editoras, den-
tre elas: Editora Melhoramentos, Larousse 
do Brasil, Editora Malagueta, Editora Gente, 
Editora Évora, Editora Autêntica, Editora 
Prumo, Lúmen Editorial, Editora Vivaluz, 
Mundo Cristão, Judá Editora, Prolíbera Edi-
tora, Editora Palas Athena, Editora Saraiva, 
Editora Planeta, Cengage Learning, Editora 
Érica, Editora Mercuryo, Editora Anhembi 
Morumbi, Rafael Copetti Editor, Nova Ale-
xandria e muitas outras.

Dentre as obras mais relevantes que tive a 
oportunidade de produzir, cito:

• Desde que Samba é Samba, de Paulo 
Lins – Editora Planeta;

• Toda a coleção Operação Cavalo de Tróia,  
de J.J.Benítez – Editora Mercuryo;

• O Bispo – A história revelada de Edir  
Macedo,  
de Douglas Tavolaro – Editora Larousse;

• The Beatles, de Bob Spitz –  
Editora Larousse;

• Diversos livros do Padre Fábio  
de Mello – Editora Planeta;

• A Audácia da Esperança, de  Barack  
Obama – Editora Larousse;

• Nelson Mandela – Uma lição de vida,  
de Jack Lang – Mundo Editorial;

• Diversos livros da médium 
 best-seller Eliane Machado Coe-
lho – Lúmen Editorial.

Em paralelo a isso, trabalho 
fora do mercado editorial 
criando materiais promo-
cionais, identidade visual, 
websites e aplicando 
técnicas de marketing 
digital para diversas 
empresas.
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Introdução

Há vários anos trabalhando no mercado editorial, já teste-
munhei mudanças, crises e revoluções de todo tipo. Al-

gumas lentas e graduais, outras um completo furacão que 
varreu empresas e profissionais do mercado em questão de 
poucos meses.

Estamos nesse momento, vivendo um período em que há 
grandes mudanças em curso. Antigamente, um autor só via-
bilizaria suas obras se conseguisse ser publicado por uma 
editora comercial.

Era praticamente inviável você produzir um livro por con-
ta própria, pois os custos de impressão eram um fardo muito 
pesado para uma pessoa física realizar seu sonho.

Para isso, seria necessário cuidar da produção de todo o li-
vro sem ter conhecimento técnico algum e no fim, ainda ter 
de arcar com os custos de impressão de uma tiragem míni-
ma de mil exemplares. Era realmente um fardo bem pesado 
e bastante proibitivo para a maioria das pessoas.

Hoje já temos a impressão de baixa tiragem, em que você 
consegue imprimir apenas um exemplar, se quiser.

Mas não basta apenas escrever seu livro e cuidar da pro-
dução. Se você não criar um sistema eficiente para propagar 

sua mensagem, suas vendas jamais decolarão e ficarão res-
tritas a familiares e amigos, o que é bem frustrante.

Com este ebook, eu vou mostrar 10 segredos simples que 
eu utilizo nos meus negócios para gerar vendas de produtos 
e serviços por meio dos meus websites.

Você já deve conhecer o site Escreva seu Livro, fruto de uma 
parceria de longuíssima data entre mim e Laura  Bacellar. 
Caso ainda não conheça, entre lá, pois há um mundo de in-
formações valiosas e gratuitas para escritores que querem 
ter sucesso em suas carreiras literárias.

Os 10 passos

Nesta lista, tudo está interligado. Portanto, um item de 
alguma forma vai influenciar o outro. Por isso, é impor-

tante você não ignorar nenhum deles. Seguindo esses 10 se-
gredos à risca, você terá um site que é uma máquina de atrair 
leitores para seu livro. Leitores que, se bem cuidados, com o 
tempo se tornarão grandes fãs do seu trabalho. Preparado? 
Então vamos lá.
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1. OS DOMÍNIOS  
DEVEM SER  
ESCOLHIDOS  
ANTES DE TUDO

Para você que quer construir sua presença online e se firmar como es-
critor, garanta em primeiro lugar o domínio com seu nome completo. 

Após isso, reserve o domínio com o nome do seu livro. Caso você tenha 
mais de uma obra, compre o domínio correspondente ao nome de cada 
um deles. 

No meu exemplo, usei o escritor fictício Paulo Rabbit, que ficou re-
gistrado como www.paulorabbit.com.br. 

Uma dica importante: compre os domínios com as extensões mais 
comuns: www.paulorabbit.com, www.paulorabbit.net, www.paulorabbit.org, 
por exemplo.

Esta mesma regra serve para cada título de livro. Depois aponte todos 
para o seu site principal. Assim você fica protegido contra pessoas que 
possam registrar domínios similares aos seus e assim, roubar parte do 
seu tráfego.

Site para registro de domínios nacionais (.br): www.registro.br
Site para registro de domínios internacionais (.com, .org, .net): 
www.name.com
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2. A HOSPEDAGEM É A CHAVE  
PARA O SUCESSO DO SEU SITE

Hospedagens inadequadas tem levado muitos donos de si-
tes à loucura. Imagine o pesadelo que é quando seu site 

simplesmente sai do ar bem na hora que você lançou seu 
livro. Imagine um suporte que às vezes sabe menos do que 
você sobre como resolver o problema. Pois bem, isso aconte-
ce com empresas líderes do mercado, inclusive. Eu mesmo já 
tive esse problema no passado.

O painel de controle é o sistema nervoso da sua hospeda-
gem. Ele deve ser de fácil navegação, cheio de ferramentas 
auxiliares e confiável. Verifique se sua hospedagem trabalha 
com CPanel. Com ele, você pode acessar informações sobre 
o servidor, colocar vários domínios na mesma conta, traba-
lhar com bancos de dados MySQL, criar contas de email e 
instalar sistemas como o WordPress com apenas um clique.

Após muitos problemas, eu hoje tenho meu próprio ser-
vidor e hospedo todos os meus clientes nele. Lá eu tenho 
acesso e controle total sobre um monte de coisas com nomes 
complicados, mas que na prática se traduzem em sites confi-
áveis que não saem do ar, sites em WordPress que funcionam 
com 100% de estabilidade e grande velocidade.

Se você ainda não tem lugar para hospedar seu site ou 
então está descontente com a sua hospedagem atual, man-
de um email para mim e pode estar certo de que resolvo seu 
problema: sguerra@sguerra.com.br. Não tenho esse serviço 
aberto ao público geral, pois gosto de prestar atendimento 
personalizado aos clientes que hospedo. Estou interessado 
em qualidade, não quantidade. :)
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3. WORDPRESS NÃO TEM  
CONCORRENTES À ALTURA

Mencionei algumas vezes o WordPress. Agora é hora de 
falar mais detalhadamente sobre ele. Hoje você tem 

muitas opções de sistemas de gerenciamento de websi-
tes. Dentre os mais populares, temos o Wix e o Blogger por 
exemplo. Mas nenhum, nenhum mesmo, vai chegar aos pés 
da capacidade do WordPress. 

Por exemplo, há uma enorme comunidade que desenvol-
ve funcionalidades para ele, deixando-o virtualmente capaz 
de fazer qualquer coisa que você queira. Quer criar uma loja 
virtual? Ele cria. Precisa de um fórum de discussões? Ele 
tem o sistema pronto para ser instalado. Quer integrar com 
o Google Analytics ou com as redes sociais, ele integra. Tudo 
isso com poucos cliques, por meio dos chamados Plugins.

Lembra que eu disse que os itens eram interligados? Pois 
bem, com uma hospedagem com CPanel, bastam poucos cli-
ques para que seu WordPress seja instalado. É ideal para pes-
soas que não estão acostumadas com a parte técnica.

Para saber mais sobre ele, clique aqui.

7 / 15



4. DESIGN GRÁFICO 

Este é mais um item de grande importância. Trabalhar 
para que seu site seja agradável visualmente é um desa-

fio para muitas pessoas, principalmente para quem não tem 
intimidade com design gráfico.

Como eu havia dito no item anterior,  felizmente, 
o WordPress tem uma imensa comunidade 

trabalhando para sua melhoria.

Existe uma infinidade de temas prontos para deixar seu 
site com aparência profissional.

Mas atenção: não use temas gratuitos. Em muitos casos 
eles são distribuídos com algumas limitações, como por 
exemplo funcionalidades desabilitadas ou então com textos 
contendo propagandas do desenvolvedor. Em alguns casos, 
há inclusive, temas com códigos maliciosos escondidos na 
programação, colocando em risco todo o sistema. Não baixe 
nunca de sites sem procedência.

Vale a pena gastar um pouco e ter um tema profissional, 
criado com atenção nas boas práticas de programação e que 
sejam responsivos, ou seja, se adaptem automaticamente às 
telas dos celulares, tablets, notebooks e desktops.

Eu uso os temas do Themify.Me, pois eles preenchem to-
talmente todos os requisitos essenciais: excelentes práticas 
de programação, layouts responsivos, visual maravilhoso e 

totalmente customizável. Tudo muito bem organizado. 
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Existem duas formas de trazer visitantes para seu site e 
isso é chamado de tráfego.

A primeira delas é o tráfego orgânico. este tipo de tráfego 
é o mais desejado. Neste caso, o Google é seu melhor amigo. 
Quando você gera conteúdo frequente e interessante, o posi-
cionamento do seu site melhora nas buscas. 

O sonho de todo mundo é estar na primeira página do 
Google. Mas para isso acontecer, é necessário tempo e per-
sistência, afinal você está concorrendo com centenas de 
outros sites, que buscam este mesmo objetivo. É importan-
te também fazer uma boa pesquisa sobre as palavras-chave 
a serem utilizadas, portanto, além das dicas que dei acima, 
aprender a escrever pensando na forma como o público faz 
as buscas no buscador, gera resultados mais rápidos e traz 
leitores de mais qualidade.

A frequência ideal na geração de conteúdo para superar a 
concorrência é escrever muito conteúdo relevante. Sempre. 
De preferência, pelo menos duas vezes por semana.

A outra forma é o tráfego pago. Nesse caso, Google, Bing, 
Facebook ou mesmo Youtube poderão ser alguns dos nossos 
geradores de tráfego por meio de anúncios. Em geral, anún-
cios funcionam por meio de leilão: quem paga mais pelo 
clique ou pela exibição de anúncios, aparece mais bem posi-
cionado. E quanto maior o investimento, mais pessoas serão 
expostas ao seu livro. 

Aqui, é importante quebrar uma crença muito enraizada: 
anúncios não foram feitos para vender coisas. Se você faz um 
anúncio que caia diretamente na página de vendas do seu li-
vro, esqueça. Sua conversão em vendas vai ser praticamente 
zero. Você terá literalmente rasgado dinheiro.

5. GERAÇÃO DE VISITAS POR MEIO  
DO GOOGLE E DAS REDES SOCIAIS
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Por que isso acontece? Essa resposta está contida no próximo item.6. CONTEÚDO É TUDO

Agora você tem um bom domínio, uma boa hospedagem, um sistema poderoso para colocar em ordem suas ideias, um de-
sign profissional e também sabe de onde virá o tráfego. Vamos encaixar mais uma peça neste quebra-cabeças: o conteúdo.

A qualidade do conteúdo gerado por você vai atrair pessoas para o site, seja por pesquisa orgânica no Google, seja por meio 
de anúncios.

“Ok, Sidney, mas que tipo de conteúdo eu vou gerar?”, você deve estar se perguntando. 
Primeiramente, você deve gerar conteúdo que seja de grande interesse para seu público. Deve ser o melhor do seu conheci-

mento. Não tenha medo de entregar valor para seus leitores. Entregue informação que vá mudar a vida deles, que vai deixá-
-los de boca aberta, constrangidos por terem algo de tanto impacto gratuitamente.

Se você escreveu um livro de ficção, torne seus leitores familiares com o universo do livro. Faça-os sentirem-se parte da 
história. Forneça informação extra sobre o pano de fundo da história.

Tomemos como exemplo o livro fictício Campos Elíseos, que está no site demo do Paulo Rabbit. Lá eu falo no blog sobre o 
contexto histórico da Revolução de 32, trago informações reais sobre o período, situo o leitor no ambiente da época por meio 
de pesquisas históricas. 

Pessoas interessadas nesse assunto vão se interessar, vão participar comentando e compartilhando nas redes sociais.
Outro aspecto importante da narrativa é a elite paulista dos anos 1930 e os conflitos raciais e sociais que são parte da iden-

tidade brasileira. Com esses elementos, você já tem vários assuntos para tratar no site, em dezenas de postagens. Além de ter 
um contato mais direto com sua lista de leitores, que crescerá dia a dia e será uma base sólida para suas vendas.

Já que tocamos nesse assunto, isso nos leva ao próximo item.
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7. RELACIONAMENTO COM SEUS LEITORES

Para que as pessoas comprem e leiam sua obra, é preciso 
que elas te conheçam, que confiem em você. Lembre-se, 

todo mês, centenas de livros chegam às livrarias. Além dis-
so, você estará disputando atenção com joguinhos no celu-
lar, Youtube, Facebook, televisão, etc.

Por que alguém deixaria de fazer qualquer uma dessas 
coisas para ler seu livro?

O que você precisa fazer é mostrar de forma muito clara o 
que sua obra mudará na vida desse leitor. Se você tiver um 
livro em mãos que ajude esse leitor a resolver um problema 
ou uma dor específica, a venda estará encaminhada.

Mas antes disso, você precisa se relacionar, criar empatia, 
gerar confiança.

E isso é feito trazendo-as para um ambiente em que você 
tenha como se relacionar com essas pessoas.

Isso é feito por meio das listas de emails. E elas podem ser 
integradas com o WordPress por meio de plugins. Veja um 
exemplo diretamente no meu site de testes do Paulo Rabbit. Já 
na primeira página, há um campo de captura de emails. Quan-
do a pessoa cadastra seu email, este vai direto para a lista. Esta 
lista é a alma da sua carreira de escritor bem sucedido.

É por meio dela que você vai se relacionar com seus leito-
res e gerar conexão.

E com isso, no decorrer de todo esse processo de envio de 
emails, em um determinado momento você faz sua oferta.

A diferença é que agora as pessoas te conhecem, sabem 
detalhes do seu livro, sabem sobre você. Essa é a mágica.

Note que é tudo um processo que leva tempo: você cria 
conteúdo relevante e frequente, somente pessoas interessa-
das no seu trabalho se cadastram, você se relaciona com elas 
e só depois seu livro é oferecido, quando as pessoas já te co-
nhecem e se interessam pelo seu trabalho.

Existem várias ferramentas no mercado para construção 
e gerenciamento de listas de emails. Muitas delas não ser-
vem para fazer um bom trabalho, pois não possuem sistemas 
de testes A/B, automação de envio de mensagens ou mesmo 
controle de listas.

Eu já testei muitas ferramentas, brasileiras e americanas. 
Hoje em dia, eu recomendo que você trabalhe com uma des-
sas duas: Active Campaign ou GetResponse. Ambas são o que 
há de melhor no custo/benefício para você, escritor interes-
sado de verdade em se profissionalizar. As duas ferramentas 
tem tradução para português e fazem com maestria tudo o 
que eu acabei de comentar acima. 11 / 15



8. SEJA CLARO EM SEUS OBJETIVOS

Qual será o objetivo do seu site? É vender seu livro? 
É ter seu blog lido por muitas pessoas? É aumentar 

sua autoridade no assunto? É vender produtos ou servi-
ços derivados do seu livro? é conseguir mais cadastros 
na sua lista de emails?

Você precisa definir suas metas e deixá-las muito cla-
ras no seu site. Quando entrar um visitante, deve estar 
muito claro para onde ele deve seguir, que informações 
deve encontrar e que ações deve tomar após percorrer 
um determinado caminho.

E muito importante: isso tudo deve ser mensurado. 
Você precisa saber exatamente quantas pessoas entram 
em seu site, de onde eles vêm e para onde vão, quanto 
tempo ficam, em quais páginas abandonam o site e em 
quais botões clicam.

Com conhecimento do comportamento do seu leitor, 
você terá dados concretos para tomar atitudes.

A melhor ferramenta para medir resultados, checar 
comportamentos e definir metas é o Google Analytics. 
Basta criar uma conta e integrá-lo ao seu website. Exis-
tem diversos plugins para WordPress que tornarão essa 
tarefa algo mais simples.

Em caso de dificuldades, você pode falar com seu de-
signer de confiança.
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9. FOQUE NO CONTEÚDO, NÃO NA VENDA

Ao longo de todos esses itens, você deve ter notado que 
quase não falei do seu livro em si e pouco mencionei a 

palavra “vender”. É proposital, na verdade. Perceba que o 
foco todo o tempo foi em conteúdo, geração de valor, dis-
tribuição de conhecimento gratuito e ferramentas perfei-
tas para que toda essa engrenagem funcione de maneira 
adequada.

Vender é uma consequência, então ao escrever seu livro 
e colocar um site no ar para divulgá-lo é antes de tudo, uma 
forma de gerar valor para os leitores e visitantes.

Sua missão precisa ser necessariamente algo muito 
mais nobre do que simplesmente querer vender seu livro. 

O produto por si só, não é motivo suficiente para motivar 
uma compra.

Você precisa antes de tudo ser reconhecido como uma au-
toridade naquele assunto. E isso vem com o tempo e bastante 
trabalho. Não é com meia dúzia de textos no seu site e um 
mês de trabalho que você vai construir uma base sólida.

Você consegue tráfego rápido anunciando, mas se o visi-
tante entrar no seu site e não sentir segurança na sua ima-
gem , nos seus vídeos e textos, ele não entrará na sua lista de 
contatos e não clicará em um botão de compra.

Paciência e constância deverão fazer parte do seu dicioná-
rio a partir daqui.
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10. SEU LEITOR É MAIS  
IMPORTANTE DO QUE VOCÊ

Tenha ideia exata de quem é o seu público. Escreva para 
ele e não para si mesmo. Quer escrever para si mesmo 

sem se importar com os outros? Então escreva um diário, as-
sim, não haverá expectativas frustradas no futuro. 

Se você não sabe quem é o leitor ideal para seu livro, há 
algo a ser resolvido com urgência aqui. 

Nenhum livro é capaz de atingir todos os públicos. Se ele 
tenta atingir todo mundo, não impactará ninguém e conse-
quentemente, não será lido.

Para descobrir quem é seu leitor ideal, pesquise. Essa pes-
soa gosta do que? Quais os problemas que ela quer resolver, 

mas não sabe como? Elas tem urgência nessa resolução? Seu 
livro é capaz de resolver esses dilemas?

Se você escreveu um livro de ficção, entenda como “pro-
blema” uma predileção do seu leitor ideal sobre os temas 
abordados na sua história e se eles são bem amarrados e 
interessantes a ponto de serem capazes de entretê-lo por 
dias. Por exemplo, digamos que o leitor do Paulo Rabbit 
seja uma mulher e está interessada em história do Brasil, 
particularmente sobre São Paulo, cidade em que mora. Já 
assistiu um documentário na TV a cabo, leu um ou dois 
artigos na internet e se interessa pela sociedade daque-
la época. Ela está para fazer uma viagem para a Europa e 
adoraria ler uma ficção romântica. Ela passará doze horas 
dentro de um avião e sabe que ficará entediada. Então bus-
ca um livro que vá entretê-la nessas horas de vôo. Ficou 
mais claro agora?

Se o leitor tem um problema e tem urgência nisso, você 
precisa ter um livro que o leve até a solução. O leve do ponto 
A para o ponto B. Neste exemplo, a leitora quer uma boa lei-
tura para que o tempo passe da forma mais prazerosa possí-
vel. Se você está no radar dela nesse momento, suas chances 
aumentam muito.

Lembre-se, seu livro não é o objetivo final. Seu livro deve 
ser encarado como um meio para se chegar a um objetivo 
maior, seja ele conhecimento ou simples entretenimento. Se 
o leitor puder chegar na solução sem precisar ler sua obra, 
não comprará seu livro. Simples assim. 14 / 15



Conclusão

Com esses 10 segredos que acabam de ser revelados, você terá base para 
tomar melhores decisões na hora de criar ou reformular seu website.

Você está cadastrado em nossa lista de emails e a partir do seu cadastro, 
vou te enviar mais informações relevantes nos próximos dias.

Não deixe de colocar meus emails fora da caixa de spam. Assim você não 
perderá nenhuma informação relevante, que vai complementar este ebook. 
Fique de olho nos seus emails e sucesso na sua carreira literária!

Um grande abraço,
Sidney Guerra

Escreva seu Livro
SGuerra Design


