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Introdução
Este ebook apresenta o conceito e a importância de SEO para profissionais de comunicação
e marketing. Resumidamente, SEO — sigla para o termo em inglês Search Engine
Optimization —, é um conjunto de técnicas e estratégias para otimizar sites nos motores de
buscas (como Google e Bing), melhorando o posicionamento da sua página nos resultados
orgânicos desses mecanismos. Independente da sua área de atuação e de seus objetivos, a
otimização de um site permitirá que chegue a ele um público segmentado de acordo com
suas expectativas. Segundo Search Engine Journal "70% das buscas dos usuários são por
buscas orgânicas" e "70-80% destes usuários ignoram anúncios e focam em resultados
orgânicos. Por isso, criar estratégias específicas para o consumidor é um fator crucial.

Alguns pontos apresentados aqui são:

1.

Conceito de SEO

2.

O que é Snippet ou posição zero do Google

3.

O que é ZMOT, o Momento Zero da Verdade

4.

Dicas de ferramentas para SEO

5.

Técnicas para começar sua estratégia de SEO

6.

Como analisar o desempenho do seu site: SEO e audiência

7.

Como usar marketing de influência para melhorar seu SEO

1

Conceito de SEO (Search Engine Optimization)

Não são muitas as pessoas que conhecem e são especialistas em SEO no mercado da
comunicação. Por não dominar SEO, muitos acreditam que seu conteúdo, matéria ou site não
terá visibilidade alguma nas buscas do Google. No entanto, isso não é uma verdade, desde
que você aplique técnicas que te darão maior destaque.
Vale aqui ressaltar o conceito de SEO. “Trata-se de um processo que gera tráfego para
determinado site a partir de resultados de buscas e de motores de buscas de natureza

orgânica, editorial ou natural.” Tal definição foi escrita pelo site americano Search Engine
Land, especialista em SEO. Para simplificar, nada mais é do que um conjunto de técnicas,
tanto de desenvolvimento de sites e sistemas, quanto de conteúdo.
O intuito é posicionar um site nos primeiros resultados quando se digita determinada
palavra-chave no Google — sem que haja compra de espaço, como banners ou anúncios. O
vídeo abaixo (em inglês), criado pela própria Search Engine Labs, explica mais
detalhadamente a lógica de SEO.
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O que é snippet ou posição zero do Google?
Agora que já lembramos o conceito de SEO e sua importância, podemos avançar ao conceito
de snippet, ou seja, a posição zero do Google. A definição do termo, segundo a própria
empresa, é a seguinte:
“Quando um usuário faz uma pergunta na Pesquisa Google, poderemos apresentar uma
resposta por um bloco de snippet em destaque especial no topo da página de resultados da
pesquisa. Esse bloco inclui um resumo da resposta, extraído de uma página da Web, além de
um link para a página, o título da página e o URL.”
Isso significa dizer que o Google destaca no topo de sua página uma resposta sobre algum
termo que ele considera como mais relevante para aquela palavra-chave. Por ele vir acima
dos outros resultados daquela página, podemos chamar de posição zero. Vamos dar um
exemplo de snippet. Se você pesquisar no Google por “o que é marketing de influência ?“,
vai obter a seguinte resposta:
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O termo em questão é dominante do Comunique-se, considerado pelo Google como
referência no assunto e acima de qualquer outros resultado para definição de marketing de
influência.

Como conquistar a posição zero do Google?
Sob a perspectiva de uma ferramenta de busca, o Google explica os snippets do seguinte
modo:

“Quando reconhecemos que alguém realiza uma consulta, detectamos programaticamente
páginas que respondem a pergunta do usuário e exibimos um resultado principal como um
snippet em destaque nos resultados da pesquisa. Assim como todos os resultados da
pesquisa, os snippets em destaque refletem as visões ou opiniões do site do qual os
extraímos e não as do Google. Estamos sempre trabalhando para melhorar nossa habilidade
de detectar o snippet mais útil. Por isso, os resultados podem mudar ao longo do tempo.”
Recentemente, o Stone Temple elaborou um sistema interno capaz de realizar 855 mil

perguntas ao Google. O experimento detectou que apenas 19,5% das questões tinham uma
resposta considerada ideal, contendo slides, infográficos, tabelas, vídeos, links, etc. Foi
apenas assim que o Google conseguiu oferecer uma resposta por meio dos snippets.
Qual a conclusão que podemos tirar disso? Que para os profissionais de comunicação e
marketing é uma excelente opção começar a apostar em ranquear palavras-chave, uma vez
que 80% das perguntas feitas ao Google não têm uma resposta eleita como a melhor.
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De acordo com o site Advanced Web Ranking, que usou dados do especialista Rob Bucci, os
três tipos de snippets mais frequentes são:

1. Parágrafos pequenos que forneceram uma resposta bem informativa (64%).
2. Uma lista de instruções ou com dicas, geralmente enumeradas (20%).
3. Tabelas com estatísticas (17%).
O Content Marketing Institute divulgou um artigo em março do ano passado contendo
informações de como elaborar o conteúdo para que ele se torne um snippet:
1. Tente descobrir as dores ou as dúvidas que as pessoas têm.
2. Desenvolva um conteúdo específico para responder as questões
3. Dê respostas com uma altíssima qualidade de conteúdo, para gerar relevância.
4. Verifique se sua resposta está mais completa do que sites concorrentes.
5. Use o modelo de perguntas e respostas.

A importância de estar nas primeiras posições de Google
Algumas pessoas podem se perguntar: o que eu ganho com uma resposta na posição zero
do Google? Pois bem, segundo o site Zero Limit Web, os cinco primeiros resultados, juntos,

recebem aproximadamente 68% dos cliques. Do 6º ao 10º, somados, recebem comente 4%.
Segundo o Ahrefs, 26% desses 68% vão para a resposta que está em primeiro lugar. O

snippet, quando aparece, “rouba” 8,6% dos cliques, deixando somente 19,6% para o primeiro
resultado.
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Embora existam outras ferramentas de buscas disponíveis e gratuitas, o Google continua
sendo dominante no mercado. Isso porque, de acordo com a Smart Insights, quatro em cada
cinco buscas online são feitas no Google. No Google, por exemplo, segundo o Similar Web,

dados mostram que os resultados orgânicos nas Search Engine Results Page recebem mais
de 95% dos cliques, deixando somente 5% para os resultados pagos.

Em quanto tempo consigo atingir o top 10 do Google?
Mesmo realizando todos os passos citados acima, não será do dia pra noite que seu site
estará no topo do Google. Alcançá-lo leva certo tempo e depende de vários fatores. Além da
análise sobre a qualidade do conteúdo e aspectos técnicos do texto, existe também a disputa
pelo termo que se quer ganhar destaque.
O site Ahrefs selecionou aleatoriamente mais de 2 milhões de palavras-chave. Depois,

verificou há quantos dias havia sido publicado cada um dos dez primeiros colocados nos
resultados do Google. O resultado apontou que as dez respostas mais bem ranqueadas
estavam no ar há mais de 900 dias, aproximadamente três anos. Isso quer dizer que o
processo não é tão rápido e é necessário ter uma constância na qualidade dos conteúdos.
Apenas 5,7% dos posts vão conseguir chegar ao top-10 do Google num período inferior a um
ano.
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Conteúdo x palavra-chave
Após um estudo conduzido pela Search Metrics, o Search Engine Journal, especializado em
SEO, afirmou com clareza que o conteúdo é o fator número principal de ranqueamento. No
ano passado (2017), isso se tornou ainda mais enfático, visto que apenas 53% dos 20

resultados mais bem ranqueados trazem a palavra-chave no título. Uma escrita natural e rica
em informações, gerou mais impacto.
Um artigo do Marketing Insider Group afirma que inteligência artificial hoje faz as regras de
SEO, e complementa com a seguinte recomendação:

“Concentre-se em publicar conteúdo memorável, que satisfaça às necessidades do seu
público, e faça uma distribuição pesada dele”.

Qual o tamanho ideal de texto para SEO?
Um estudo realizado pelo Moz e pelo BuzzSumo aponta que posts com 1.100 a 1.200 palavras
são mais eficazes para SEO. Entretanto, a pesquisa revelou que 85% dos posts na internet
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têm menos de mil palavras. Outra pesquisa, da Search Metrics, publicada em 2015, mostra
que as páginas mais bem ranqueadas no Google têm, em média, 1.285 palavras.

Em contrapartida, um artigo da Forbes confirmou que textos menores funcionam melhor para
SEO, justificando que o nível de atenção do leitor despenca depois da 750ª palavra.

A Inc. Maganzine também questionou, em abril de 2017, a orientação de textos grandes.

Assinado por John Hall, CEO da Influence & Co., o artigo se baseia numa análise de diversos
textos produzidos por empresas. O autor classificou os posts em três faixas de tamanho: 500
palavras não geram riqueza em detalhes; 600 a 800 explicam bem sem tomar tempo; e mais
de 1.000 geram profundidade. Siga uma regra simples: o texto deve ter o tamanho que ele
merece. O Google prioriza textos confiáveis.

O que é ZMOT, o Momento Zero da Verdade?
Empresas que valorizam conteúdo têm como objetivo ser encontradas na internet, por uma
razão muito simples: negócios. Por isso decidimos abordar nesse tópico o conceito de
Momento Zero da Verdade, abreviado para ZMOT — sigla que vem do termo em inglês Zero
Moment of Truth.
Quando algum consumidor chega numa loja qualquer e observa um produto na prateleira, é
considerado como Primeiro Momento da Verdade, nomenclatura batizada pela Procter &
Gamble. Em incríveis 7 segundos, ele toma uma decisão de compra baseado naquele
instante. Ao chegar em casa, a pessoa abre e vai testar ou utilizar o produto comprado,
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chamado de Segundo Momento da Verdade. Esse conceito vem sendo praticado desde
meados dos anos 2000.
Contudo, o Google reverteu esse quadro nos últimos
anos, num livro de Jim Lecinski. Desde então, a maior
parte da tomada de decisão de um consumidor se dá

naquele momento em que está fazendo buscas na
internet, lendo comentários, reviews, pedindo opinião nas
redes sociais, blogs etc. Esse passo antecede o Primeiro
Momento da Verdade. Por isso, ganhou o nome de
Momento Zero da Verdade.
O ZMOT, portanto, justifica o motivo das empresas
atribuírem importância a SEO. Se você quiser vender algo
e aparecer nas buscas orgânicas do Google — sem pagar
por um anúncio —, precisará utilizar as técnicas de SEO.
Caso não consiga cruzar o caminho de um consumidor no momento zero, os concorrentes
muitos passos à sua frente.

Como funciona SEO para dispositivos móveis?
Não é novidade nenhuma que celulares e tablets estão dominando as tecnologias. Uma
pesquisa da BrightEdge apenas confirmou o fato ao concluir que mais da metade do tráfego
gerado por motores de busca tem como origem os dispositivos móveis (57%) . Os dados
foram publicados pelo Search Engine Journal, dos Estados Unidos, em agosto de 2017.
O estudo justifica o aumento da preocupação com SEO e o cuidado que os profissionais de
marketing têm em aplicar tais técnicas em mobile. De acordo com o gráfico ilustrado abaixo,
79% das palavras ranqueiam diferentemente no desktop quando comparadas a mobile —
sendo que 47% delas ocupam da 1ª à 20ª posição.
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O relatório completo da pesquisa ― em inglês, sobre SEO em mobile pode ser baixado aqui.

Dicas de ferramentas para potencializar seu site
Algumas ferramentas gratuitas, disponíveis na internet, servem para alavancar sua presença
online, atraindo cada vez mais visitantes em seu site ou blog. Esses e outros fatores
contribuem não apenas para uma boa campanha de SEO, como também a responsividade do
site, a qualidade e relevância do conteúdo e a velocidade de carregamento da página. A
aplicação das ferramentas dependerá dos objetivos traçados e do planejamento bem
definido e mensurável, para que a sua equipe possa fazer os testes e assim achar as
melhores ferramentas para as práticas de SEO. A intenção é que as dicas de ferramentas a
seguir possam contribuir positivamente para o crescimento e alcance de ótimos resultados
para a sua empresa ou site.

1- Search Combination Tool
Search Combination Tool é uma ferramenta ajuda a criar palavras-chave que exploram
informações e interesses do seu público-alvo. Todo esse processo vem desde a concepção o
da sua estratégia comercial, sua arquitetura de informação e suas palavras-chave que sera~o
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otimizadas. E para não tornar essa tarefa complicada, essa ferramenta facilita na criação para
tal função.
Usando um campo simples, você insere expressões ou palavras que queira combinar e a
ferramenta cria essas combinações. Por exemplo, a lista 1 poderia ser “o grupo de cores” e a
lista 2 poderia ser “grupo de coisas”. Em seguida a ferramenta gera várias possibilidades de
combinações de palavras-chave sobre o tema que poderiam contribuir para a sua cauda
longa (long-tail).

2- Link Assist
O Link Assist oferece um pacote vasto de ferramentas que analisa um número ilimitado de
sites, palavras-chave e backlinks. Com mais de 50 mil usuários a plataforma possibilita um
trial sem prazo de encerramento ou necessidade de registro de cartão de crédito.
Mesmo com o trial, a plataforma possui sua versão PRO, com um preço único anual para
manutenção e outros benefícios mas sua versão trial é suficiente para trazer resultados com
qualidade para melhorar o seu SEO.
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3- SEO Web Page Analyzer
SEO Web Page Analyzer é uma ferramenta online, simples e eficiente para análises de
websites. Fazendo uma busca por URL, o SEO Webpage Analizer lhe dá um relatório com
informações sobre o seu site, ou qualquer outra página da web. Como por exemplo:
pontuação geral do site, palavras-chaves, hyperlinks, menções e contagens sociais, entre
outras análises.
Com essa ferramenta pode-se ter um resumo das estratégias tomadas na elaboração do site
e se estão boas ou ruins em sua avaliação de construção, qualidade de conteúdo em relação
à acessibilidade, usabilidade e em cada ponto de vista do motor de busca.
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4- All In One SEO Pack
O All in One SEO Pack é um plugin de SEO para WordPress que oferece controle dos títulos,
descrições e tags que aparecem em cada página, melhorando a otimização dos motores de
busca. Há diversas funções tais como suporte de mapa de site XML, suporte Google
Analytics, suporte Google AMP, suporte para instalações WordPress no estilo CMS, geração
automática de etiquetas META e com apenas o plug-in gratuito, lhe disponibiliza integração
SEO para sites de comércio eletrônico. Além de outras de outras funções e possibilidades
para melhorar as suas ações de SEO.
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5- Yoast SEO
Esse plugin para WordPress classifica em cores se o seu texto está amigável, se precisa ser
melhorado para os motores de busca ou se a página possui poucos ou nenhum erro de SEO
facilita quando se busca resultado das ações. Toda análise do seu post são divididos em até
4 cores, das quais se tem um resultados como: -Muito amigável para os motores de busca
(verde); -Precisa ser melhorado por ter alguns erros significativos (laranja); -Nenhuma
informação sobre o site ou as palavras-chave não foram escolhidas (cinza); - Seu site está
com problemas em relação aos motores de busca (vermelho). Toda a ferramenta facilita por
sua praticidade e simplicidade, melhorando sua estratégia de campanha de SEO.
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8 técnicas para começar sua estratégia em SEO
Alguns podem até pensar que SEO não funciona ou está morto, mas como aponta uma
pesquisa feita pelo Hubspot “ 66% dos marqueteiros dizem estar melhorando o SEO e

crescendo sua presença orgânica em suas prioridades de inbound marketing”, e nesse
percurso, alguns profissionais acabam provocando alguns erros , sem se preocupar em

produzir uma boa estratégia de SEO, junto ao conteúdo que melhor atende o seu público.
Após termos falado muito aqui nesse ebook sobre conceito e o impacto positivo que SEO
pode gerar, chegou o momento de dar algumas dicas e apresentar técnicas valiosas que
podem contribuir para alavancar sua ação e presença nos motores de busca.

1 – Palavras-chaves no título do conteúdo
Para ser visto, seu título do conteúdo não poderá ultrapassar 70 caracteres e deverá ter no
máximo 2 palavras-chave. De preferência, uma palavra-chave no início do título e outra o
mais no começo possível.
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2 – Melhore a Meta Description
O Meta Description é o texto geralmente utilizado pelo Google para a exibição dos resultados
de pesquisa. Ela é formada pelas segundas e terceiras linhas dos resultados de busca, e vem
logo abaixo do título. Seu limite fica por volta de 156 caracteres, contudo, o ideal é tentar
resumir as informações nos primeiros 50 caracteres com precisão e sucintamente. Isso
contribuirá como uma pequena propaganda para atrair mais usuários através das buscas
orgânicas.

3 – Tenha apenas um <h1> no texto
As Heading Tags (H1, H2, H3, e etc) são recursos de programação HTML utilizados para
destacar títulos e subtítulos de uma página. O Google faz sua leitura para determinar o
principal assunto que é abordado nos links que fornece. O recomendado neste caso é utilizar
apenas uma palavra-chave, isso deixará claro ao Google qual é a palavra-chave mais
importante.

4 – Os subtítulos do texto devem ser <h2>
Se tratando de <h2>, as tags são direcionadas para os subtítulos. Em outras palavras, a tag
deve abordar um conteúdo subsequente do conteúdo da sua página, seguindo o mesmo
sentido da <h1>.

5 – Utilize as tags <h3>, <h4>, <h5>
As demais palavras do texto devem ser trabalhadas com as tags <h3>, <h4> e <h5>. Nunca
formate seu texto com as opções de tamanho de fonte que há nos editores de publicadores.
Caso precise alterar o tamanho, use as tags pré-definidas entre <h2> e <h5>. Se isso ainda
não o fizer satisfeito, peça ajuda ao seu time de programadores.

6 – Use links internos e externos
Indexar links internos e externos no corpo do seu conteúdo é uma maneira de melhorar o seu
backlink e o ranqueamento nos motores de busca também. Uma forma simples para
enriquecer seu conteúdo com informações relevantes que possui internamente ou
externamente.

7 – Use URL amigável
Um dos hacks mais importantes do SEO é a chamada “url amigável”. Trabalhe nela o que
condiz seu texto, pois geralmente é formulada a partir do título do site. Ignore os artigos e
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pronomes das palavras e não esqueça da sua palavra-chave. Por exemplo, no título “Como
conquistar clientes através da mídia”, sua url amigável poderia ser:
www.seusite.com.br/como-conquistas-clientes-atraves-midia”. Isso otimiza a busca orgânica e
passa mais credibilidade ao link da sua página.

8 dicas simples e importantes para alavancar um site
As dicas que citaremos abaixo não substituem as técnicas principais tampouco os conceitos
aprofundados de SEO, mas certamente podem ajudar produtores de conteúdo a ganhar
visibilidade na internet.

1 - Antes de escrever em seu site, faça um teste no Google
Ao iniciar uma pesquisa no campo de busca, o próprio Google sugere complementos para
sua frase. Isso acontece com base naquilo que outras pessoas procuraram sobre aquele
tema, ou seja, os termos mais pesquisados na internet. Portanto, o seu primeiro objetivo é
elaborar um frase que se aproxime com aquilo que outros têm interesse, pois a chance de
você ser encontrado será maior.

2 - Coloque o termo ou palavra-chave nos dois primeiros parágrafos do
texto.
Tenha em mente a palavra-chave ou termo que você quer que seja destaque na internet. Ao
redigir seu texto, você apenas tem que colocá-la(o) nos primeiros parágrafos, pois o Google
faz uma leitura de página de cima para baixo, da esquerda para direita.

3 - Jamais copie qualquer texto de outros sites.
Mesmo que tenha autorização para isso, seu conteúdo perderá relevância. O Google entende
como duplicidade de conteúdo, fazendo com que você perca pontos valiosos.

4 - Se utilizar qualquer imagem, coloque a palavra-chave no nome do
arquivo.
Vale ressaltar que o Google rastreia texto, e não elementos gráficos. No caso de imagens, ele
rastreia o nome do arquivo ― aquele terminado em “.jpg”, “.png” ou “.gif”. Uma técnica
simples e bastante eficaz é renomear o arquivo com o termo que deseja destacar.
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5 - Sempre preencha campos de texto das fotos.
O Google também identifica elementos que aparecem no código HTML de uma imagem.
Quando você escreve em plataformas prontas, como Workr, WordPress e Blogspot,

geralmente oferecem a opção para inserir legenda, texto alternativo ou descrição na imagem
escolhida. Não esqueça de editar esse campo, inserindo sua palavra-chave.

6 - Aproveite para inserir tags e categorias que conversem com seu
conteúdo.
Essas opções também estão presentes em plataformas de sites, como Workr, WordPress e
Blogspot. O Google se interessa pelas tags e categorias, uma vez que tais elementos ajudam
a agrupar os textos de maneira organizada. Geralmente, as tags são as palavras-chave.

7 - Destaque sua empresa no Google+
O Google irá privilegiar aquele que utilizar sua rede social, o Google+. Portanto, publique
seus textos e divulgue seu site na plataforma online. Utilizada por muitas pessoas, páginas do
Facebook não contribuem para ranqueamento no Google.

8 - Utilize o Youtube
Caso você também produza vídeos, publique sempre no Youtube. Se reparar, muitas buscas
na internet dão resultados em vídeos. Como o YouTube pertence ao Google, certamente ele
dará prioridade ao conteúdo que estiver por lá. Entenda melhor no próximo item.

YouTube realmente funciona para SEO?
Particularmente, o YouTube contribui diretamente para SEO. A conclusão é, entre outros, do
Backlinko, que no passado (2017) analisou cerca de 1,3 milhão de vídeos e constatou que os
vídeos são valiosos para ranqueamento — especialmente se tiver muitos comentários.
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A pesquisa também concluiu que as produções audiovisuais com tempo de duração maior
que 12 minutos ranqueiam melhor. Os vídeos que ocupam as primeiras posições no Google
duram, em média, 14 minutos e 50 segundos.
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O Comunique-se comercializa o Workr, plataforma que inclui um CMS —

Content Management System — com todas as funções necessárias para
um bom SEO.

Como avaliar um site: SEO e Audiência
A melhor maneira de avaliar um site é observar seu desempenho em audiência e SEO. O
ideal é que um site consiga ter bom desempenho em ambos os critérios. Isso significa
trabalhar bem tanto a promoção do conteúdo quanto sua otimização para resultados
orgânicos em mecanismos de busca, como o Google. Propomos um conjunto de ferramentas
e uma maneira de avaliar um site que está longe de ser a única — ou mesmo a melhor. É
simplesmente uma forma prática, que funciona.

Passo 1: defina a palavra-chave
As empresas desejam ficar na primeira página do Google para um termo específico. Existem
diversas abordagens interessantes, como a do SEO for Growth, que recomenda considerar
três aspectos: adequação à atividade, foco no segmento (ou nicho) correto e baixa

competitividade. Nesse contexto, aplica-se o conceito da cauda longa, apresentado por Chris
Anderson na revista Wired em 2004 e depois em seu livro, publicado em 2006. O conceito é
simples: é mais vantajoso focar num
segmento muito específico — ou num nicho
— do que batalhar para se tornar popular na
massa. No gráfico ao lado, é na parte
amarela da cauda longa que ficam os

nichos, onde a chance de se tornar popular é
maior
Seguindo o raciocínio da cauda longa, uma
indústria que venda, por exemplo, ração para
cães terá muito mais chance de conseguir
bom ranqueamento no Google se conseguir se focar em casais que não tem filhos — e que
tratam o cão como se fosse um filho — do que em donos de cães em geral. Em tempo: o
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exemplo dos casais sem filho foi inspirado no livro Microntendências, de Mark J. Penn, que
fala especificamente de Nichos.

Portanto, a orientação é simples: foque em um segmento específico, que tenha a ver com o
seu negócio, e descubra as palavras-chave adequadas. Para isso, duas ferramentas são úteis.

● A primeira é o Ubersuggest, que apresenta termos similares para uma palavra-chave
pesquisada.
● A outra é o Google Trends, que mostra quais termos são mais procurados entre duas
ou mais opções.
Vamos usar um exemplo aleatório.
Imagine que você trabalha para uma empresa do segmento de esportes que esteja em
dúvida entre usar “marca esportiva” ou “marca de esportes” como sua keyword. Uma busca
rápida no Google Trends vai mostrar que a primeira opção é melhor.
Neste caso, portanto, “marca esportiva” será a opção ideal.

Passo 2: verifique o desempenho em SEO
Somente depois de definir a palavra-chave, é possível avaliar um site no quesito SEO. Existe
uma forma simples de saber quais empresas estão mais bem ranqueadas naquele termo
específico. Basta procurar no próprio Google.
Porém, cabe uma ressalva: há diferenças de resultados conforme a região, uso adequado de
acento, tipo de dispositivo usado (celular, desktop, tablet) e outras variáveis. Para minimizar
interferências, prefira fazer o teste navegando por uma janela anônima do Google Chrome —
ou similar em outros navegadores. Nessas condições, ao buscar por “marca esportiva”, os
primeiros resultados que aparecem são estes:
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Perceba que nenhum site de grandes marcas aparece no resultado dessa busca por “marca
esportiva”, embora elas sejam citadas por veículos de comunicação. Isso não significa,
porém, que Nike, Adidas, Asics, Under Armour, Fila, Puma, Reebok e outras gigantes do setor
não façam um bom trabalho de SEO. Significa apenas que para o termo escolhido — “marca
esportiva” —, elas não estão ranqueadas possivelmente porque não é uma prioridade.
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Curiosamente, a Elite — uma marca antiga mas menor do que as multinacionais — aparece
em quarto lugar nos resultados de busca orgânica do Google, como se viu na imagem acima.
Isso significa que, de alguma forma, a Elite conseguiu se ranquear bem para essa
palavra-chave.

Passo 3: verifique a audiência
Existem dois bons medidores de audiência dos sites: o Similar Web e o Alexa, que são

capazes de estimar a audiência de cada site. Neste post, nós recomendamos instalar o plugin
Similar Web. Depois de instalado, um ícone no canto direito superior aparecerá, como mostra

a imagem. Bastará um clique para abrir uma janela e ver os resultados estimados para aquele
site.

Perceba que o Similar Web calcula que o site da Nike tenha 3,7 milhões de visitantes por
mês.
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O site da Elite, por sua vez, tem meros 979 cliques. E, ainda assim, aparece na frente para a
busca por “marca esportiva”.

Passo 4: faça o cruzamento de SEO e audiência
Depois de coletar a posição do site em buscas orgânicas no Google (SEO) para uma
determinada palavra-chave e de verificar a audiência do site, é possível criar uma matriz que
cruze esses dados. Isso pode ser feito em Excel, Power Point, editor de imagem ou em
qualquer outro programa.
No modelo de matriz aqui proposto, o eixo vertical mostra a posição no Google,
considerando que os cinco primeiros lugares são os melhores e do 11º em diante é péssimo.
E no eixo horizontal fica a audiência, considerando que 1 milhão de visitas por mês é uma
meta desejável. Com os dados colhidos anteriormente, especificamente para a busca “marca
esportiva” no Google, o resultado seria este:
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Passo 5: ação
Matrizes e gráficos só são úteis se conduzirem a uma ação. Neste caso, o objetivo de ambas
as empresas é o mesmo: alcançar o quadrante do alto e à direita, em que tanto SEO quanto
audiência são elevados. Isso, claro, no caso de essas empresas optarem por ranquear bem
no termo “marca esportiva”.
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Sites com alto padrão visual, funcionamento perfeito em celulares e
SEO avançado. Corte custos com programadores e designers.
Administre ilimitados sites em um único lugar. Conheça o Workr!
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Como usar marketing de influência para melhorar seu SEO
O marketing de influência é uma grande tendência no mercado para 2018. Seus resultados

podem trazer resultados significativos para a credibilidade da marca. O diferencial é que tal
estratégia de negócios também pode ser aplicada para melhorar o SEO. O Blog Econsultancy
entrevistou Diego Puglisi, gerente de marketing e pesquisa da Thomas Cook Airlines, para
saber mais sobre como o trabalho com influenciadores. Confira como, nos últimos anos,

trabalhar influência e redes sociais se tornou uma prática comum para as marcas de viagem.
Ao ser questionado sobre como o trabalho com influenciadores pode impactar o SEO, Diego
enfatizou que o SEO mudou muito nos últimos cinco anos. Tornando a profissão muito
emocionante na esfera do marketing digital.
“Durante esse tempo, os profissionais de SEO tiveram que encontrar maneiras de se adaptar
às mudanças, a fim de se manter competitivos. O marketing de influência se tornou uma das
direções mais naturais a tomar”, defende.
As marcas usavam excessivamente a relação com blogueiros, mas o resultado era unilateral.
Pouco se podia trabalhar de SEO no processo, mas a mudança veio surgindo com o
crescimento do trabalho conjunto, envolvendo as mídias sociais e as relações públicas.
Com as “menções” em outros canais relevantes se tornando um fator-chave para SEO, os
links perderam força. Além disso, o marketing de influência tem outras vantagens e o
ranqueamento é mais uma parte da estratégia como um todo.

Marketing de influência em nichos
Sobre o mercado de viagens, o blog perguntou ao entrevistado se considerava o marketing
de influência mais adequado para este seguimento, do que para os demais. De acordo com
Diego, a influência pode ser amplamente aplicada.
Ainda assim, em nichos onde a comunicação é fundamental para engajar o público os
influenciadores podem ser mais eficazes. Cabe a marca saber como utilizar o poder do
criador, capitalizando sua capacidade de contar uma história e promovendo uma experiência
real no público.
Diego reforça que o marketing de influência se tornou uma parte importante da estratégia de
marketing da Thomas Cook Airlines. “Continuamos a investir em influenciadores quando
promovemos destinos-chave, lançamentos de rotas e patrocínios de marca”.
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Dada a complexidade de trabalhar com influenciadores, escolher aquele que melhor dialoga
com sua marca é o fator chave de sucesso. O primeiro passo é refinar a pesquisa e a

abordagem. Avaliando se o público te interessa por meio do diálogo e do mapeamento dos
seguidores com ferramentas específicas.
Também é importante observar seu alcance, quantos seguidores tem, e qual é seu estilo. A
marca deve avaliar se o perfil do influenciador se adéqua ao da empresa e do produto, bem
como aos objetivos de marketing.

A última etapa deste processo é avaliar o influenciador com base nas métricas de SEO,
anexadas ao seu site. Isso muitas vezes envolve a autoridade de domínios (Moz), o fluxo de
citação e o fluxo de confiança (MajesticSEO).
Outras considerações de Diego reforçam as dinâmicas do mercado, como o relacionamento
por meio de co-criações, onde a empresa de viagens fornece a experiência ao influenciador
em troca da parceria. Neste mercado, o pagamento é menos frequente, mas cada segmento
tem suas particularidades. O importante é que a parceria será um benefício para as duas
partes, amplificando o poder do conteúdo e da marca.
Trazer pessoas ao seu blog ou site certamente ajudará em SEO, uma vez que a audiência do
seu negócio é avaliada pelo algoritmos do Google. Portanto, quando um influenciador é
acionado em sua campanha de marketing de influência, pode ter um papel importante se sua
estratégia de negócio for ganhar posição dos concorrentes nos mecanismos de busca.

O Influency-me é uma plataforma de marketing de influência com mais
de 70 mil influenciadores digitais. Você identifica, engaja e obtém

resultados incríveis. É a solução perfeita para gerenciar e dar escala às
suas campanhas de influencer marketing.

*Esse conteúdo foi produzido pelo C
 omunique-se. Você pode compartilhar à vontade, desde que
informe os créditos com link para o nosso site.

28

