
SEO
 "Otimização para mecanismos de busca" 



ANÁLISE DE PALAVRA CHAVE
CONFIGURAÇÃO DO CMS WORDPRESS 

GERAÇÃO DE CONTEÚDO (TEXTO E IMAGEM)
MENSURAÇÃO DE RESULTADO



Aspectos importantes para avaliação antes de 
começar um canal de conteúdo.

- Concorrência
- Conhecimento do assunto
- Relevância
- Nicho
- Palavra Chave



Como encontrar a palavra chave ideal para o assunto 
que você quer escrever?

- A palavra chave é a maneira como
as pessoas acham o assunto do seu
interesse nos mecanismos de busca.
O que elas pesquisam para chegar no
seu conteúdo.



Como encontrar a palavra chave ideal para o assunto 
que você quer escrever?

- Existem ferramentas que mensuram
as palavras chaves mais utilizadas
para determinado conteúdo. São essas
ferramentas que vão definir o que as
pessoas procuram para o conteúdo
que você escreve.



Exemplo de algumas ferramentas
encontradas no mercado

- Keyword planner
- Semrush
- Keyword tool
- Ubersuggest

Google Trends - É uma ferramenta gratuita que permite 
acompanhar a evolução do número de buscas por uma determinada 
palavra-chave ao longo do tempo..

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__u=1073235958&__c=7052096398&authuser=0#start
https://pt.semrush.com/
http://keywordtool.io/
https://ubersuggest.io/
https://trends.google.com.br/trends/
https://trends.google.com.br/trends/
https://trends.google.com.br/trends/


CONFIGURAÇÃO DO CMS 
WORDPRESS

 "Gerenciador de Conteúdo" 



Principais aspectos TÉCNICOS que vão
colaborar para um bom rankeamento 

- Site responsivo (desenvolvido para celulares, 
tablets e computadores)
- URL amigável. Ex.:  seusite.com.br/cobertura-jogo-seleção-brasileira/
(Menu Configuração/link permanente / Nome do Post)
- Site que carregue rápido. (imagens leves, customização de 
programação, CSS, HTML)
- Utilização de protocolo seguro https://
- Configuração de sitemap / robots
- Dados estruturados



Principais aspectos TÉCNICOS que vão
colaborar para um bom rankeamento 

- DESMARCAR Evitar que mecanismos de busca 
indexem este site na ferramenta (Menu Configurações/leitura) 
- Inclusão correta de TÍTULO e DESCRIÇÃO do site 
(Menu Configurações/geral) 
- Instalação do plugin Yoast SEO para auxiliar na edição
de conteúdo; 



SITE RESPONSIVO MENU WORDPRESS



Instalação de PLUGINS que vão colaborar 
para um bom rankeamento 

- Yoast SEO - Auxilia e orienta na edição de conteúdo para a 
melhor indexação nos mecanismos de busca;

- Autoptimize - Aumenta a velocidade de carregamento da página;
- Imagify - Diminui o peso das imagens em Kbytes;
- Lazy Load - Carrega a imagem na medida que ela aparece no 

viewport da tela;
- WP Fastest Cache - Deixa arquivos do site carregados 

no navegador agilizando o carregamento da página;
IMPORTANTE: SEMPRE FAÇA BACKUP DO SEU SITE



Principais aspectos EDITORIAIS que vão
colaborar para um bom rankeamento 

- Escolha da palavra chave que dará foco na matéria;
- Inserção de cabeçalho1 (Título) e cabeçalho2 (Subtítulo);
- Palavra chave no título. De preferência no início da frase;
- Palavra chave no subtítulo;
- Palavra chave na URL da página;
- Palavra chave utilizada ao longo do texto (parágrafos);
- Conteúdos acima de 500 palavras;

- cabeçalho1=H1  /  cabeçalho2=H2  / parágrafo=P; 



Principais aspectos EDITORIAIS que vão
colaborar para um bom rankeamento 

- Inserção de imagem na página;
- Imagem renomeada com foco na palavra chave;
- Alt e descrição na imagem;
- Links externos (redes sociais, referência de conteúdo);
- Links Internos (matérias relacionadas, Sugestão do editor);
- Configuração de descrição da página;
- Coerência Textual;
- Inserção de tags (outras palavras chave) e categorias;





O PLUGIN YOAST SEO 

Status da edição 



O PLUGIN YOAST SEO 

Campos de 
Título,Subtítulo, 
link permanente



O PLUGIN YOAST SEO 

Tags



O PLUGIN YOAST SEO 

Apresentação nos 
resultados de busca



O PLUGIN YOAST SEO 

Apresentação nos 
resultados de busca



O PLUGIN YOAST SEO 

Status da página 
para indexação de 
conteúdo



O PLUGIN YOAST SEO 

https://goo.gl/vunadm

https://docs.google.com/file/d/0B0_FpDWrxknpMmEwZ2NFcV9OeWc/preview
https://goo.gl/vunadm


Mesma regra para todos os CMS 

As regras de edição, título, subtítulo, customização
de peso de imagens e tudo que foi apresentado, é uma regra
dos mecanismos de busca. Devem ser aplicadas em todas as 
plataformas de edição de conteúdo. 



Estatísticas, relatórios e a
saúde do site

- Google Search Console
- Google Analytics 



OBRIGADO!
falcao@seo10digital.com.br
21 3827-4289 / 99993-9788

seo10digital.com.br

https://goo.gl/NHHXG4

Baixar 
apresentação


