Descubra incríveis
para WordPress

plugins

Alguns plugins para WordPress são essenciais em qualquer site.
Eles ajudam na comunicação, design e posicionamento do seu
conteúdo. Descubra os mais incríveis neste post!
Depois da notícia de que a Casa Branca migrou o seu site para
WordPress, a plataforma se popularizou ainda mais. Um post
publicado pela Make Website hub, mostrou que aproximadamente
26% dos sites de todo o mundo utilizam esse CMS.

De uma forma bastante simples e intuitiva, a plataforma ajuda
o usuário a otimizar da melhor forma o seu site e o seu
conteúdo. Entre as diversas ferramentas disponíveis, os
plugins para WordPress tornaram-se os melhores amigos de
editores, jornalistas, programadores e designers.
Se você está começando agora no WordPress ou quer melhorar seu
site com plugins novos e incríveis, vai gostar da nossa lista.

Pesquisamos com carinho e enumeramos
ferramentas úteis para você. Confira.

algumas

dessas

Rock Convert
O Rock Convert é o plugin ideal para aumentar as conversões do
seu WordPress. Além de gerenciar banners em massa dentro dos
conteúdos, a ferramenta possibilita a criação de vários pontos
de conversão como caixas de captura e barra de anúncio.
Todos os leads gerados podem ser exportados para uma planilha
ou integrados com ferramentas de automação de marketing. Para
quem não deseja pagar pela versão Premium, o plugin
disponibiliza também uma versão gratuita bem completa e
robusta.

Yoast SEO
O Yoast SEO é o queridinho entre os plugins para WordPress
mais incríveis. Com certeza, ele entrará em qualquer lista
como essa nossa. Até pouco tempo atrás, os erros apresentados
pelo plugin dividiram opiniões sobre sua eficiência. Após
algumas atualizações, o Yoast mostrou que tem potencial sim e
que pode ajudar bastante no SEO do seu site.
A partir do Yoast SEO você consegue programar uma página para
posicionar melhor nos motores de busca. Além dessa função –
que é a principal do plugin – dá para melhorar aspectos
estéticos e criar links diretos para redes sociais.
Quem não quer ou quem não pode pagar um valor pelo plugin, ele
também oferece uma versão gratuita, mas com funções mais
limitadas. Ainda assim, dá para aproveitar bastante o Yoast
SEO.

Wordference Security

Na nossa lista de plugins para WordPress também não podia
faltar um scanner de firewall e segurança para seu site. O
Wordference Security é o mais popular de toda a plataforma e,
consequentemente, o mais indicado para a sua função.
O scanner bloqueia todo malware e endereços de IP maliciosos
que tentam invadir ou acessar seu site de forma indevida. O
usuário ainda consegue personalizar seus alertas, recebendo emails sempre que o plugin registrar uma ameaça. O melhor de
tudo é que esse suporte é gratuito!

Anti-spam by Webvitaly
Apesar de ainda não ter uma versão em português, o Anti-spam
by Webvitaly é um dos melhores plugins para WordPress na sua
função. Spam em forma de comentário em blogs e sites diversos,
está cada vez mais comum. Esse plugin bloqueia qualquer
comentário suspeito e ainda notifica os administradores do
site.

A função do plugin é aplicar captchas sem a necessidade de
muitas perguntas ou ações que possam irritar o usuário da sua
página. É tudo muito leve e rápido. Sabe aquele botão de ação
que sempre vemos nos sites com a frase “Eu não sou um robô” e
o espaço para marcar? É exatamente isso que o plugin faz para
você!

Google XML Sitemaps
Outro exemplo de plugin para WordPress que cria sitemaps
corretamente e ajudam no SEO do seu site. O Google XML
Sitemaps é atualizado automaticamente. Sempre que você publica
um conteúdo novo, o plugin atualiza o seu sitemap e direciona
o seu link para todos os motores de busca – apesar de utilizar
o nome do Google, ele também funciona bem para outros
buscadores.
Se você sempre deixa que o Google ou outro buscador rastreie
seu conteúdo automaticamente, pode estar perdendo
posicionamento e visibilidade. Além disso, ainda evita que
alguém copie seu conteúdo e consiga indexar antes.

Google Analytics para WordPress
Sim! É possível instalar um plugin para WordPress que tem as
mesmas funções do Google Analytics. O plugin tem informações
limitadas, pois, a ferramenta do Google é bem mais ampla. Ele
reúne as principais funções e mostra as estatísticas
fundamentais para o posicionamento do seu site no buscador.
O Google Analytics para WordPress é gratuito e muito indicado
para quem está começando a trabalhar o SEO do site. Você
consegue administrar mais rapidamente e de um jeito bem mais
intuitivo.

Popups by OptinMonster
Esse também é um dos plugins para WordPress que não tem versão
em português. Contudo, o seu painel é bastante simples e mesmo
que você não entenda inglês conseguirá mexer sem problema e
configurar seu site rapidamente.
O Popups by OptinMonster é uma ferramenta de captação de leads
totalmente gratuita. Ele cria pop ups com formulários de
inscrição por e-mail ou outro tipo de conversão que atrai
leads para seu site e o rentabiliza muito mais.
Para quem busca uma forma simples e que não seja invasiva de
captar e-mails de visitantes, este plugin para WordPress
responderá corretamente e muito bem. É preciso, contudo, saber
utilizar os dados colhidos pela ferramenta. Evite campanhas
desnecessárias e pop ups excessivos ou insistentes.

Atenção na hora de instalar os
plugins para WordPress da lista
acima

A instalação dos plugins para WordPress é bem simples. Há uma
aba dentro do painel da ferramenta que é bastante objetiva
quanto à sua função. Basta colocar o nome do plugin que você
deseja instalar, confirmar a instalação e pronto…correto?
…bem, não é exatamente assim!
A instalação dos plugins para WordPress não garante o seu
funcionamento correto. O Yoast SEO, por exemplo, pede uma
série de atualizações dentro da página. Você precisa registrar
login e senha para determinadas funções, confirmar códigos do
Webmaster, linkar redes sociais etc.
A nossa dica é ler bastante como essas configurações são
feitas. Todos os plugins da lista acima possuem uma página
dentro do site do WordPress com muitas dicas. Também é
possível encontrar vídeos no Youtube, ensinando cada uma das
funcionalidades. Basta pesquisar com atenção.
Não deixe de acompanhar as atualizações dos plugins. Sempre há
disponibilidade de melhorar os serviços. Quando isso acontece,
também é importante revisar todas as funções dos seus plugins

para WordPress e conferir se nada ficou desatualizado.
E aí, gostou da nossa lista com os mais incríveis plugins para
WordPress? Conhece algum que é muito bom e ficou de fora da
nossa seleção? Conte para nós, nos comentários, que a gente
publica sobre ele também!
Queremos convidá-lo, ainda, para conferir diversos outros
conteúdos sobre produtividade! Eles, com certeza, ajudarão na
vida sua pessoal e profissional.

