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Introdução

SEO, ou Search Engine Optimization, é uma grande tarefa de 
marketing para qualquer site. Mas com SEO impulsionando 93% 
de todo o tráfego do site, é desnecessário dizer que o foco em 
SEO pode ter resultados dramáticos. Isto inclui se destacar de 
seus concorrentes, aumentar seu tráfego orgânico, melhorar sua 
experiência de usuário, e muito mais.

O SEO certamente funcionou para nós da Kinsta. As próprias dicas 
apresentadas neste ebook aumentaram nosso tráfego orgânico em 
mais de 123% ano após ano!

Leia este ebook para descobrir: 

	 •  Como o SEO funciona a partir de uma perspectiva de 
mecanismo de pesquisa

	 •  Ferramentas e análises para monitorar o progresso e o 
desempenho

	 •  Dicas de SEO para todo o site
	 •  Como otimizar e fazer a manutenção do seu conteúdo e 

mídia
	 •  Dicas locais de SEO

	 •  E muito mais!

A melhor parte? Além do óbvio investimento de tempo, todas 
estas dicas podem ser implementadas de graça.  

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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CAPÍTULO 1

O que é Otimização 
de Mecanismo de 
Pesquisa?
A otimização para mecanismos de pesquisa é o processo de 
melhorar seu site para que ele fique em primeiro lugar nos 
resultados dos mecanismos de pesquisa para certas palavras-
chave. O objetivo é fazer com que os usuários visitem seu site sem 
pagar diretamente pela publicidade.

Como Funcionam os Mecanismos de Pesquisa? 

A otimização do seu site o ajudará a alcançar resultados positivos 
em todos os mecanismos de pesquisa, mas como o Google 
representa mais de 69% da participação de mercado dos 
mecanismos de pesquisa dos EUA, geralmente é melhor seguir as 
melhores práticas do Google. 

Para entender as técnicas de SEO descritas nos capítulos 
seguintes, é preciso primeiro entender como o Google aborda a 
pesquisa. O Google vai mais fundo em sua abordagem na busca,
 mas para resumir, o objetivo do Google é fornecer as melhores 
respostas para a consulta de um usuário de forma clara e 
organizada. 

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/blog/alternativas-mecanismos-de-pesquisa/
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https://www.google.com/intl/pt-BR/search/howsearchworks/our-approach/
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O Google encontra estas informações através de rastreamento 
e indexação. Primeiro, seus rastreadores de sites (coletivamente 
conhecidos como Googlebot) vasculham sites e tomam nota 
do conteúdo, novos sites ou páginas, mudanças no conteúdo 
existente, links mortos, e muito mais. Estas informações são então 
indexadas e estão prontas para serem servidas na próxima consulta 
de pesquisa relevante. 

Com o índice de pesquisa do Google contendo centenas de 
bilhões de páginas web, fazer seu site se destacar pode parecer 
um objetivo assustador. Mas se você implementar as dicas nos 
próximos capítulos, prometemos que você verá os resultados.
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CAPÍTULO 2

Entenda a Análise do 
seu Site
Antes de enfrentar qualquer tarefa SEO, é bom ver onde seu site 
está agora para medir melhor as melhorias ao longo do tempo e 
determinar quais áreas você deve enfrentar primeiro. 

Ferramentas SEO 

Há três ferramentas principais que podem acompanhar as 
mudanças em seu SEO ao longo do tempo: Google Search 
Console, Google Analytics, e Bing Webmaster Tools. E todas elas 
são de uso gratuito!

O Google Search Console é uma coleção de ferramentas que 
ajudam a garantir que seu site seja saudável e amigável ao 
Google. Use-o para diagnosticar qualquer problema técnico de 
SEO, entender suas páginas mais populares e ver onde você está 
posicionado para aumentar seu tráfego orgânico.

O Google Analytics é um serviço de relatórios oferecido pelo 
Google para rastrear o tráfego do seu site. Use o Google Analytics 
para monitorar o desempenho de suas páginas e descobrir 
sobre as pessoas que visitam seu site, juntamente com seus 
comportamentos de navegação. 

Nota: É importante vincular sua conta do Google Analytics 
com sua conta no Google Search Console para experimentar 

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/blog/google-search-console/#como-vincular-o-google-analytics-com-o-google-search-console
https://kinsta.com/pt/blog/como-usar-o-google-analytics/
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as melhores métricas de relatórios. Para fazer isso, clique em 
Admin na parte inferior do menu à esquerda e depois clique em 
Configurações de Propriedade. O painel de controle deve guiá-lo 
pelo resto do processo a partir daí.

Bing Webmaster Tools é um serviço da Microsoft que você pode 
usar para monitorar e manter a presença do seu site no Bing. 
Pense no Bing Webmaster Tools como a versão do Bing do Google 
Search Console.

Métricas SEO 

Uma vez configurado no Google Search Console e no Google 
Analytics, faça uma rápida auditoria SEO para usar como 
referência ao acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Aqui 
estão algumas métricas a serem consideradas:

Core Web Vitals 
 
O Core Web Vitals representa um grupo de indicadores de 
desempenho mensuráveis que analisam o bom funcionamento do 
seu site a partir da perspectiva da experiência do usuário. Isto é 
importante porque uma má experiência do usuário pode impactar 
negativamente seu SEO.

Você pode verificar o desempenho de suas páginas usando 
o relatório Core Web Vitals no Google Search Console, que 
classifica as páginas como “Boa”, “Precisa Melhorar”, ou “Pobre”. 
O relatório fornece resultados tanto para celular quanto para 
desktop, permitindo que você analise seu desempenho com base 

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/blog/bing-webmaster-tools/
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na experiência que seus usuários estão recebendo de qualquer 
dispositivo. Boas pontuações em ambos os quesitos lhe darão um 
impulso na classificação para todos os visitantes.. 
O relatório é composto de 3 fatores:

	 •  Largest Contentful Paint (LCP), que mede o tempo que leva 
para carregar o conteúdo principal em uma página da web.

	 •  First Input Delay (FID), que mede o tempo necessário para 
que os usuários possam interagir com os elementos da sua 
página web.

	 •  Cumulative Layout Shift (CLS), que analisa como suas páginas 
carregam e se as mudanças no layout podem fazer com que 
os usuários inadvertidamente cliquem em outros elementos 
da sua página. 

O relatório do Core Web Vitals usa dados de campo para 
mostrar o desempenho da página com base em dados reais do 
usuário. Como em todos os relatórios disponíveis no Google 
Search Console, apenas uma amostra de URL é fornecida. 
Independentemente disso, isto deve lhe dar uma idéia muito boa 
dos tipos de páginas que têm problemas.

Palavras-chave  
 
Vamos abordar este tópico mais adiante no CAPÍTULO 5, mas 
monitorar sua classificação de palavras-chave é a chave para sua 
estratégia e pesquisa de palavras-chave.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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Dentro do Google Search Console, você pode encontrar 
informações sobre quais palavras-chave seu site já está classificado 
em Performance > Search results. 

Outra grande ferramenta para rastrear suas classificações em 
qualquer país e em diferentes dispositivos é o AccuRanker. Na 
verdade, é uma ferramenta que usamos na Kinsta para acompanhar 
as palavras-chave essenciais que estamos focando no ranking. O 
AccuRanker nos permite rastrear as palavras-chave ao redor de um 
artigo no blog, adicionar uma nota sobre o que otimizamos e, mais 
tarde, voltar para ver como nossos rankings foram afetados pelas 
mudanças.

Tráfego Orgânico  
 
Dentro do Google Analytics, você pode acompanhar as mudanças 
do seu SEO ao longo do tempo. Overview > Acquisition irá 
destacar os canais que direcionam o tráfego para seu site, 
incluindo a pesquisa orgânica. Clique no relatório Organic 
Search para ver informações detalhadas sobre o tráfego que 
vem do Google, Bing, Yahoo, e outros mecanismos de pesquisa. 
Observando a porcentagem de seus visitantes que chegam através 
desses canais, você terá uma boa idéia de quão eficazes foram seus 
esforços de SEO.

Tempo de Permanência  
 
O tempo de permanência refere-se a quanto tempo os 
pesquisadores gastam em um site que encontraram em um SERP 
antes de retornar para ver outros resultados. Embora o Google 

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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tenha negado que o tempo de permanência seja um fator de 
classificação direta, é um sinal claro de que um usuário encontrou 
a resposta à sua pergunta.

Aumentar o tempo de permanência de suas páginas não é 
exatamente um processo de cortar e secar, mas há várias 
estratégias que você pode tentar. 

Para começar, coloque informações importantes acima da página 
onde é fácil de encontrar, ou seja, acima do ponto onde os usuários 
precisam percorrer para ver o resto do seu conteúdo. Em seguida, 
certifique-se de que sua navegação seja clara e fácil de entender, 
e reduza as distrações que os usuários possam achar incômodas, 
como pop-ups e vídeos de rolagem automática. Finalmente, 
responda às perguntas que seus usuários estão procurando. 

Taxa de Rejeição  
 
Quando se trata de sites, “rejeição” é quando um usuário acessa 
uma página do seu site, mas depois navega imediatamente para 
longe dela. Você pode ver as taxas de “bounce” de suas páginas no 
Google Analytics navegando para Behavior > Overview e olhando 
abaixo do gráfico principal.

A taxa de rejeição não é um fator direto para o Google ou 
outros mecanismos de pesquisa. Mas uma alta taxa de rejeição 
é geralmente considerada uma coisa ruim porque significa que 
os visitantes não ficam por perto o tempo suficiente para se 
converterem. Entretanto, em alguns casos, uma alta taxa de 
rejeição é totalmente normal, particularmente quando os usuários 
obtêm a resposta à sua consulta de pesquisa sem a necessidade de 
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https://www.seroundtable.com/google-ctr-dwell-time-signals-myths-27083.html
https://www.searchenginejournal.com/dwell-time-seo/294471/
https://kinsta.com/pt/blog/como-reduzir-a-taxa-de-rejeicao/
https://kinsta.com/pt/blog/como-reduzir-a-taxa-de-rejeicao/
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tomar qualquer outra ação (clicando em artigos de notícias, artigos 
em blogs, etc.).

Os usuários podem sair por muitas razões diferentes. Às vezes é 
devido ao fato da página não atender as necessidades do usuário. 
Também pode ser devido à navegação confusa do site, títulos ou 
links enganosos, anúncios excessivos ou até mesmo simples erros 
em que os visitantes clicam em um link ou botão por acidente.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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CAPÍTULO 3

Crie uma Base Sólida 
com Estas Dicas de 
SEO no Site
Veja como estabelecer as bases que prepararão seu site para o 
sucesso do SEO.

Configure suas Ferramentas Web 

Cobrimos isto no capítulo anterior, mas aqui vai um rápido 
lembrete. Há três ferramentas principais que o ajudarão no seu 
caminho para um SEO padrão de ouro: Google Search Console, 
Google Analytics, e Bing Webmaster Tools. 

Reveja os benefícios de cada um no CAPÍTULO anterior e use os 
links para aprender como configurá-los para o seu site.

Use um Domínio Curto Para a Sua Marca 

O domínio do seu site representa sua marca e influenciará a 
primeira impressão do usuário sobre seu site.  

Escrevemos um artigo inteiro sobre a escolha do seu domínio. 
Aqui está a versão resumida:
	 •  Escolha algo relativamente curto e fácil de lembrar.
	 •  Incorpore palavras-chave se isso fizer sentido.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/blog/google-search-console/#como-vincular-o-google-analytics-com-o-google-search-console
https://kinsta.com/pt/blog/como-usar-o-google-analytics/
https://kinsta.com/pt/blog/bing-webmaster-tools/
https://kinsta.com/pt/blog/como-escolher-nome-dominio/
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	 •  Faça seu domínio soar como um nome de marca.
	 •  Evite usar os domínios Exact Match Domains (EMDs).

Esta última dica é especialmente importante para o SEO do seu 
site. Os EMDs são domínios que correspondem exatamente à 
palavra-chave para a qual o site está tentando se classificar. 

Por exemplo, se estivéssemos tentando usar um 
EMD, nosso endereço de site poderia ser algo como 
managedwordpresshosting.com. Embora esta fosse uma 
estratégia SEO eficaz, criou muitos problemas. Os sites eram 
capazes de subir ao topo do SERPs porque seus domínios 
indicavam que eles eram altamente relevantes para as pesquisas 
dos usuários, mas a qualidade de muitos desses sites era muito 
baixa.

Para acomodar isso, o Google aplicou mudanças em seu 
algoritmo de modo que ter um EMD só é útil se seu site 
também tiver conteúdo de alta qualidade.

Escolha seu Domínio Preferido 

Uma vez selecionado um domínio curto da sua marca, há algumas 
outras coisas que você precisa levar em consideração.

www Vs Non-www 
 
Ao lançar seu site, você será confrontado com a decisão de optar 
por incluir (ou não incluir) www em seu domínio.

De uma perspectiva SEO, não há benefício em ter www em seu 
domínio.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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Embora usar www como parte do seu domínio não seja mais padrão, 
isto não quer dizer que você deve sempre ir com um endereço 
que não seja www. Uma razão pela qual você ainda pode ver sites 
incorporando-o é simplesmente que mudá-lo pode ser complicado 
e também pode causar problemas. Portanto, muitas marcas mais 
antigas simplesmente continuam usando.

Grandes empresas com muito tráfego podem querer usar www 
devido aos registros do Domain Name System (DNS). Os domínios 
nus (não www) tecnicamente não podem ter um registro CNAME 
usado para redirecionar o tráfego para failovers. No entanto, há 
soluções para esta questão.

Seja qual for a versão escolhida, configure o redirecionamento 
para que apenas uma versão seja acessível. Por exemplo, se você 
visitar www.kinsta.com, ele simplesmente redireciona para kinsta.
com.

Evite URLs Duplicadas 
 
Como mencionado acima, você só deve permitir o acesso a uma 
versão de suas URLs, configurando redirecionamentos para levar 
usuários e rastreadores para a URL correta. 

Existem outras maneiras de ter URLs duplicadas acidentalmente. 
Por exemplo, os seguintes URLs provavelmente carregarão o 
mesmo conteúdo, mas os mecanismos de pesquisa podem indexá-
las como duas páginas separadas:

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/o-que-e-dns/
https://kinsta.com/pt/blog/redirecionamento-wordpress/
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O mesmo se aplica para as URLs que terminam com ou sem uma barra:

 

E também com base no protocolo: 

 

Isto é ruim para o SEO porque cada versão duplicada está 
efetivamente competindo com a original. Ao redirecionar qualquer 
URL duplicada para a URL original, você assegura que todos os 
sinais de classificação vão para uma versão. Isto deve melhorar 
suas chances de aparecer nos resultados da pesquisa.

As regras de redirecionamento garantem que qualquer pessoa que 
acesse a versão errada seja direcionada para a versão correta.

Este vídeo explica como adicionar redirecionamentos ao seu site 
WordPress:

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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Instale um Plugin SEO WordPress 

O WordPress fora da caixa já é muito bom quando se trata de SEO. 
No entanto, recomendamos que você também instale um plugin 
SEO para ter controle total sobre a otimização do que o Google vê 
em seu site.

Há algumas opções para escolher, mas o plugin gratuito Yoast SEO 
é a opção mais popular.

O plugin Yoast SEO WordPress

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://youtu.be/PRNMpVu2XW4
https://kinsta.com/pt/blog/melhores-plugins-seo-para-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/melhores-plugins-seo-para-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/yoast-seo/
https://youtu.be/PRNMpVu2XW4
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Com o Yoast SEO, você pode:
	 •	 	Escrever	melhor	conteúdo	com	análise	de	página	e	palavra-

chave.
	 •	 	Editar	title tags e meta descriptions.
	 •	 	Gerar	automaticamente	sitemaps XML.
	 •	 	Habilitar breadcrumbs.

	 •	 	Adicionar	social	e	schema markup.

Para instalar o Yoast SEO, baixe o plugin gratuito no repositório 
WordPress, e depois ative-o dentro do seu painel do WordPress. 
Uma vez ativado, uma nova seção do SEO aparecerá em sua barra 
lateral, que pode ser usada para otimizar seu site.

As configurações do Yoast SEO no painel do WordPress 

Instale um Certificado SSL 

O Google afirma que o HTTPS é um fator de classificação devido 
ao fato de que a segurança é uma prioridade máxima.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-seo/#6-incorpore-title-tags
https://kinsta.com/pt/blog/meta-description-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/sitemap-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-breadcrumbs/
https://kinsta.com/pt/blog/schema-markup/
https://webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html
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HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) é um mecanismo 
que permite que seu navegador ou aplicativo web se conecte com 
segurança a um site. É uma das medidas que ajudam a manter sua 
navegação segura e protegida. De fato, sites sem HTTPS tendem 
a ver avisos no Chrome, Firefox e outros navegadores destacando 
que a conexão do site não é segura.

Um exemplo de um navegador que notifica o usuário sobre uma conexão insegura 

Para migrar de HTTP para HTTPS e se beneficiar com o aumento 
da segurança e ranking, você precisará instalar um certificado SLL 
(Secure Sockets Layer) em seu site.

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

Um certificado SLL lhe aproximará um 
passo de um site seguro. Baixe nosso ebook 
gratuito para aprender outras maneiras 
de limitar ainda mais o risco de hacks ou 
violações de segurança.

Download “O Guia Definitivo para 
Proteger Sites de Clientes” »

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/wildcard-ssl/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/wildcard-ssl/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/como-proteger-um-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/como-proteger-um-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/como-proteger-um-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/como-proteger-um-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/como-proteger-um-site-wordpress/
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Configure Permalinks Amigáveis 

Um permalink é o link que é usado para acessar uma parte 
específica do conteúdo do seu site. Cada página do site (incluindo 
artigos, páginas, páginas de arquivo e outras páginas, como a 
página 404) terá seu próprio permalink.

Por padrão, o WordPress cria permalinks confusos cuja estrutura 
conterá a data e o nome do artigo ou da página. Por exemplo: 

O Google geralmente prefere URLs baseadas no título e/ou 
palavras-chave do seu conteúdo, e URLs mais curtas são geral-
mente melhores. Recomendamos o uso da configuração Permalink 
do nome do artigo, pois ela é limpa e pode beneficiar o SEO do 
seu site: 

Você pode mudar para uma estrutura de Permalink Post name 
clicando em Permalinks sob o menu Configurações no painel do 
WordPress. Selecione Post name e clique em Salvar alterações:

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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Modificação de permalink WordPress

Nota: Você pode quebrar os links anteriores se mudar sua 
estrutura permalink depois que o artigo estiver ativo.

Se você estiver mudando a estrutura de permalink em um site 
antigo, redirecione as URLs anteriores para as novas, aproveitando 
o recurso de redirecionamento no MyKinsta ou aproveitando um 
plugin de terceiros, como Permalink Manager Lite.

Veja como é fácil usar o recurso de redirecionamento no 
MyKinsta com nossa demonstração gratuita. »  

 
Configure um Sitemap XML 

Um sitemap XML é uma lista de URLs que você deseja que estejam 
disponíveis ao público. Como seu nome sugere, é um “mapa” do 
seu conteúdo que ajuda os mecanismos de pesquisa a rastrear 
melhor seu site e entender a hierarquia e a estrutura do seu site 
WordPress.

Um sitemap XML pode melhorar a capacidade de rastreamento 
através dele:
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https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/regras-de-redirecionamento/
https://wordpress.org/plugins/permalink-manager/
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
https://kinsta.com/pt/blog/sitemap-wordpress/
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	 •  Tempos de rastreio mais rápidos: Os sitemaps podem ajudar os 
robôs de pesquisa a rastrear seu conteúdo mais rapidamente 
do que fariam sem eles. Isto também pode levar a que seu 
conteúdo seja indexado mais rapidamente.

	 •  Rastreamento prioritário: Os sitemaps permitem que você 
peça ao Google para priorizar o rastreamento de determinadas 
páginas em seu site, adicionando metadados.

	 •  Maior informação a partir do conteúdo de mídia: Se você usar 
muitos vídeos e imagens, o Google pode obter informações 
adicionais de sitemaps para pesquisa. 

O plugin Yoast SEO tem a capacidade de gerar automaticamente 
seus arquivos sitemap para você. Veja aqui como ativar ou verificar 
este recurso:

Passo 1: Ative a Configuração do Sitemap XML  
 
Dentro do Yoast SEO, navegue para SEO > General em seu painel 
do WordPress. Alterne o XML sitemap para ativar. Isto deve criar 
automaticamente seu sitemap sem nenhum esforço extra da sua parte.

As configurações do sitemap Yoast SEO XML

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO



26

Passo 2: Teste seu Sitemap  
 
É sempre sensato verificar se os arquivos gerados automaticamente 
foram de fato criados com sucesso. Você pode visualizar seu index 
do sitemap anexando sitemap_index.xml ao seu domínio, desta 
forma:

O resultado deve ser algo parecido com isto:

Exemplo do sitemap que usamos na Kinsta

O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO
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Você pode então clicar em qualquer um dos sitemaps dentro do seu 
index, o que lhe permitirá ver as URLs referenciadas em cada arquivo.

No próximo capítulo, você aprenderá como enviar este arquivo ao 
Google e ao Bing para uma indexação e um rastreamento mais rápido.  

Otimize a Velocidade do Seu Site 

A velocidade do site é enorme quando se trata de SEO para 
WordPress. Em 2010 o Google anunciou que isso afetava sua 
classificação. 

E a velocidade da página é importante para seus visitantes. Aqui 
estão algumas estatísticas para provar este ponto:

 •  Um em cada quatro visitantes abandona um site se demorar 
mais de quatro segundos para carregar.

 •  Quase 70% dos consumidores dizem que a velocidade da 
página impacta sua disposição para comprar on-line.

 •  As maiores taxas de conversão do eComerce ocorrem quando 
as páginas levam menos de 2 segundos para serem carregadas.

Algumas maneiras de melhorar facilmente a velocidade do seu site 
é implementar um CDN, usar um tema rápido, e otimizar seu site 
de acordo com isso.  

Sua hospedagem de sites também desempenha um enorme papel 
na velocidade do seu site, portanto, investir em um provedor 
WordPress gerenciado com qualidade é fundamental. Na Kinsta, 
alguns de nossos clientes viram até 200% de aumento na 
velocidade do site depois de fazer a troca. 

Explore nossos planos » 

https://kinsta.com/pt/aprenda/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://webmasters.googleblog.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html
https://webmasters.googleblog.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html
https://kinsta.com/pt/aprenda/velocidade-de-sites/#lento-quo-lento
https://unbounce.com/page-speed-report/
https://www.portent.com/blog/analytics/research-site-speed-hurting-everyones-revenue.htm#:~:text=The%20first%205%20seconds%20of,(between%20seconds%200%2D5)
https://www.portent.com/blog/analytics/research-site-speed-hurting-everyones-revenue.htm#:~:text=The%20first%205%20seconds%20of,(between%20seconds%200%2D5)
https://kinsta.com/pt/blog/cdn-do-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/temas-wordpress-mais-rapidos/
https://kinsta.com/pt/aprenda/velocidade-de-sites/
https://kinsta.com/pt/aprenda/velocidade-de-sites/
https://kinsta.com/pt/blog/hospedagem-gerenciada-do-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/hospedagem-gerenciada-do-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/mais-rapida-hospedagem-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/mais-rapida-hospedagem-wordpress/
https://kinsta.com/pt/planos/?plan=visits-business1&interval=month
https://hubs.ly/H0RRRWp0
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Abordamos algumas formas de acelerar o 
seu site WordPress acima. Confira nosso 
ebook gratuito para mais de 200 dicas de 
desempenho.

Assegure Que o Site seja Responsivo aos 
Dispositivos Móveis 

O Google anunciou o teste da sua estratégia de indexação que 
prioriza dispositivos móveis em 2016. Os algoritmos de classificação 
do Google agora usam principalmente a versão móvel do conteúdo 
de um site para classificar as páginas. Esta é uma enorme mudança 
na forma como o Google está agora indexando o conteúdo. 

Se você ainda não tem um site responsivo, pare com tudo o que 
está fazendo e comece a fazer isso imediatamente. Você pode usar 
a ferramenta de teste de compatibilidade com dispositivos móveis 
do Google para ver se o seu site WordPress atual passa no teste.

O site da Kinsta no teste de compatibilidade móvel do Google

Download “Como Acelerar o seu  
Site WordPress” »

https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/design-responsivo-web/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
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Outra opção é a implementação do Google AMP, que é uma 
estrutura aberta que permite aos sites construir páginas web 
leves. Embora não tenha nos fornecido muitas melhorias, algumas 
empresas como The Washington Post, Gizmodo e Wired viram 
grandes melhorias. Leia nosso estudo de caso para saber mais sobre 
o motivo pelo qual decidimos remover o Google AMP do nosso site.

Também é útil verificar o Google Analytics para ver quanto tráfego 
seu site está recebendo nos dispositivos móveis. Se você é um 
cliente Kinsta, você também pode visualizar o tráfego móvel vs 
desktop no MyKinsta Analytics e usá-lo para determinar quanta 
prioridade você deve atribuir à capacidade de resposta.

Relatório de tráfego móvel vs desktop no MyKinsta Analytics

Teste nossa demonstração MyKinsta gratuitamente para ver 
que outras opções analíticas existem »

Indexe as Categorias dos Artigos 

Esta estratégia é opcional, mas a indexação de categorias no 
Google pode aumentar a relevância de seu conteúdo para 
aumentar a classificação da sua página, aumentar seu tráfego, e 
melhorar seu SEO WordPress

https://kinsta.com/pt/blog/google-amp/
https://kinsta.com/pt/blog/desabilitar-o-google-amp/
https://kinsta.com/pt/blog/como-usar-o-google-analytics/#relatrio-de-aquisio
https://kinsta.com/pt/blog/como-usar-o-google-analytics/#relatrio-de-aquisio
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/analises-mykinsta/
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
https://demo.kinsta.com/register?lang=pt
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Muitos temas do WordPress não mostram descrições de categoria 
por padrão. Siga os passos abaixo para indexar suas categorias e 
mostrá-las em seu site.

Habilite a Indexação de Categoria no Yoast  
 
A primeira coisa que você vai querer fazer é navegar para SEO 
> Search Appearance e clicar na aba Taxonomies. Em seguida, 
verifique se a opção Show Categories in search results está 
habilitada. Isto também adiciona um sitemap de categoria ao seu 
index de Sitemap XML, permitindo que os rastreadores encontrem 
e rastreiem facilmente suas páginas de categoria.

Yoast SEO mostra categorias na configuração dos resultados da pesquisa

 
Escreva as Descrições das Categorias  
 
Digite a descrição da categoria sob a categoria específica do artigo 
que você deseja indexar. Você pode fazer isso navegando até Posts 
> Categories e clicando em Edit sob a taxonomia relevante. Não se 
esqueça de clicar em Update quando estiver pronto.

https://kinsta.com/pt/melhores-temas-wordpress/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/o-que-e-taxonomia/
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Adicionando uma descrição de categoria

Crie um Rodapé Profissional para o Site 

Se você deslizar até o final do seu site WordPress, você pode 
encontrar alguns créditos que não colocou lá. Um provavelmente 
será o link padrão “Powered by WordPress” que é aplicado a todos 
os sites WordPress. O outro é freqüentemente um crédito que 
aponta de volta ao site do desenvolvedor do tema.

Um crédito de tema e o link “Powered by WordPress” em um rodapé



32O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

Embora estes links não sejam incorporados com más intenções, eles 
não parecem particularmente profissionais. E como os links têm 
um impacto significativo em seu SEO WordPress, recomendamos a 
remoção dos mesmos.
 
Confira nosso guia para remover o link “Powered by WordPress” 
do seu rodapé. Quanto aos créditos de qualquer tema que possam 
ser incluídos, você poderá excluí-los através do Customizador.

Removendo o crédito do tema no Customizador

Alternativamente, você poderá remover este link editando o 
arquivo footer.php do seu tema. Isto pode ser um pouco mais 
complicado, por isso é melhor ficar com o Customizador, se 
possível.

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/remover-powered-by-wordpress/
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Páginas Chave para Construir sua 
Credibilidade 

Esta dica não se trata de um fator de classificação direta, mas 
ainda assim é importante.

Há algumas páginas chaves que todo site de qualidade e 
credibilidade deve ter:

 •  Uma página “Sobre”: Isto deve fornecer informações básicas 
sobre sua marca, sua missão e o que você tem a oferecer aos 
visitantes. Muitas vezes ajuda a enquadrar este conteúdo como 
uma narrativa, por exemplo, descrevendo como sua marca 
chegou até aqui.

 •  Uma página de “Contato”: Exibindo um endereço físico (se 
sua empresa tiver um), número de telefone, e-mail e outros 
detalhes de contato relevantes mostram aos usuários que 
existe uma pessoa real por trás do seu site. Também facilita o 
contato entre eles e você com perguntas sobre seus produtos 
ou serviços, o que pode ajudá-lo a conseguir vendas.

 •  Páginas “Divulgação”, “Política de Privacidade” e “Termos e 
Condições”: As páginas legais necessárias para seu site variam 
um pouco, dependendo do tipo de conteúdo que você produz. 
Se você fornecer qualquer conselho (por exemplo, através de 
artigos no blog) ou incorporar links de afiliados, uma página de 
divulgação é ideal. Qualquer site que coleta dados de usuários 
deve estar em conformidade com o GDPR e/ou com o CCPA. 
Se você vende produtos ou serviços on-line, você vai querer 
listar seus termos e condições.

https://kinsta.com/pt/blog/conformidade-rgpd/
https://kinsta.com/pt/blog/conformidade-wordpress-ccpa/
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Jon Penland falou com Donata Stroink-
Skillrud, Presidente da Termageddon e 

Vice-Presidente do Comitê de Privacidade 
da American Bar Association, sobre por 

que as empresas precisam de uma política 
de privacidade. 

 

Ouça o episódio do  
podcast da Donata »

 

Reverse Engineered

Além destas páginas, adicionar alguma prova social ao seu site 
pode ajudar a aumentar sua confiabilidade também. Links para suas 
contas de mídia social como depoimentos e revisões de clientes, 
clientes ou usuários são ideais.

 

https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/pt/avaliacoes-sobre-kinsta/
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CAPÍTULO 4

Ajude os Mecanismos 
de Pesquisa 
Rastrearem o seu Site 
Como mencionado no CAPÍTULO 1, os mecanismos de pesquisa 
utilizam bots para rastrear e indexar seu site. Embora isso seja feito 
automaticamente, existem algumas maneiras de ajudar esses bots 
a encontrar as informações que você deseja que eles encontrem. 
Estas dicas também o ajudarão a aproveitar ao máximo os recursos 
da página de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERP - 
Search Engine Result Page).

Envie seu Sitemap XML para o Google e Bing 

No capítulo anterior, explicamos como criar um sitemap XML. A 
seguir, vamos abordar como enviá-lo aos mecanismos de pesquisa.

Google  
 
No Google Search Console, clique em Sitemaps sob a seção  
Index. Em seguida, digite a localização do arquivo Sitemap, e  
clique em Submit.

Você verá então quantas páginas/artigos foram enviadas e quantas 
estão de fato indexadas. Agora o Google irá automaticamente 
rastrear seu arquivo sitemap regularmente.
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Enviar um sitemap para o Google Search Console

Bing  
 
Também é recomendado que você envie seu sitemap para o Bing 
Webmaster Tools.

Após o login, clique em Sitemaps no menu lateral, depois clique no 
botão Submit sitemap, e adicione sua URL de indexação do sitemap.

Envie um sitemap para o Bing Webmaster Tools
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Solicite um Rastreamento para uma 
Indexação mais Rápida 

O Googlebot é muito bom em descobrir novas páginas 
naturalmente através de rastreamento e sitemaps XML. Este 
processo pode levar de alguns minutos, horas ou dias. Embora 
na maioria dos casos seu rastreamento automático sirva suas 
necessidades, pode haver casos em que você queira solicitar a 
indexação.

É aqui que a ferramenta Solicitar um novo rastreamento no 
Google Search Console é útil. Esta ferramenta pode ser útil ao 
testar como suas páginas são classificadas após fazer atualizações 
em uma página. Vale notar que muitas vezes há um atraso, 
portanto não espere ver suas páginas atualizadas indexadas 
instantaneamente.

Dentro do Google Search Console, clique na opção URL 
Inspection em Overview na barra lateral, e digite a URL da página 
que você deseja solicitar a indexação.

Lá, você deve ver uma caixa que lhe diz se a URL que você 
especificou está disponível no Google. Abaixo disso, há um botão 
chamado Request Indexing. Clique sobre ele para solicitar um 
rastreamento para este URL.

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/ask-google-to-recrawl
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A ferramenta de inspeção de URL no Google Search Console

Se o Google não conseguir acessar sua página por algum 
motivo, você poderá ver uma mensagem de erro. É aconselhável 
verificar periodicamente suas páginas mais importantes usando a 
ferramenta de inspeção URL para identificar erros de indexação 
e garantir que suas páginas possam ser exibidas corretamente nos 
resultados de pesquisa.

Aplique o Schema Markup 

Schema markup é um tipo de metadados (referidos como 
microdados) que ajuda os mecanismos de pesquisa a fornecer 
dados maiores e melhores aos visitantes. Ele é adicionado ao 
HTML dentro das páginas do seu site para dar aos elementos 
individuais propriedades extras, tais como que tipo de informação 
eles incluem e qual é o contexto.

https://kinsta.com/pt/blog/google-search-console/#verificando-a-sade-do-seu-site-com-o-gsc
https://kinsta.com/pt/blog/schema-markup/
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Exemplo de Schema Markup  
 
Se fizermos uma pesquisa por “URL de login WordPress” na pesquisa 
de vídeo do Google, você verá no topo o ranking de artigos do 
nosso blog, que apresenta um vídeo sobre este tópico. Ao adicionar 
dados estruturados, pudemos instruir o Google sobre como exibir o 
vídeo, fornecendo a imagem em miniatura, URL do vídeo, duração 
do vídeo, e muito mais.

Usando o VideoObject schema para influenciar os resultados da pesquisa do Google

Se você conectar o site Kinsta à ferramenta de teste de pesquisa 
aprimorada do Google, você verá que há ainda mais microdados 
incluídos em nosso site.

O esquema de dados estruturado da Kinsta

https://search.google.com/test/rich-results
https://search.google.com/test/rich-results
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(Há também um ovo de Páscoa bem legal na forma da logo e 
outras informações gráficas apresentadas como código!)

A inspeção dos resultados da ferramenta de teste de dados mostra 
os tipos de dados do schema markup que estão sendo usados, 
alguns deles são:

	 •	 @type: Página Web

	 •	 publisher @type: Organização

	 •	 	publisher sameAs: https://www.facebook.com/kinstapt 
(também há dados para Instagram, Twitter e outros canais de 
mídia social)

	 •	  isPartOf name: Hospedagem Gerenciada de WordPress da 
Kinsta

Geralmente, o que você quer ver é zero erros e algum tipo de 
retorno no lado direito da tela. Se estiver completamente em 
branco, isso significa que seu site WordPress não tem nenhum 
schema markup adicionado a ele.

Isto é apenas uma amostra dos microdados fornecidos sobre a 
Kinsta. Você pode encontrar o resto através do Teste de pesquisa 
aprimorada do Google.

Adicione Schema Markup ao seu Site WordPress  
 
Há diferentes maneiras que você poderia usar para adicionar a 
marcação schema.org.

Você pode instalar um tema que já tenha a marcação schema.
org incluída. Pesquise por “schema” no diretório de temas do 
WordPress para ver diferentes opções.

https://www.facebook.com/kinstahosting
https://search.google.com/test/rich-results
https://search.google.com/test/rich-results
https://kinsta.com/pt/blog/schema-markup/#adicionando-schema-markup-atravs-do-seu-tema
https://kinsta.com/pt/blog/schema-markup/#adicionando-schema-markup-atravs-do-seu-tema
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Resultados da pesquisa do tema do Schema

Adicione Schema Markup Através de um Plugin 
WordPress Dedicado  
 
Se você não quiser baixar um novo tema, você pode usar um 
plugin de schema markup. Yoast SEO adiciona automaticamente 
alguns dados estruturados a suas páginas, com recursos adicionais 
disponíveis (a um custo) para enriquecer ainda mais seu conteúdo.

Encontre aqui uma lista completa de plugins SEO. 

Otimize seu Conteúdo para o Snippets em 
Destaque do Google 
 
Um snippet em destaque (também conhecido como trechos em 
destaque) é um breve resumo de uma resposta à pergunta de um 
usuário. Eles são indiscutivelmente uma das características SERP 
mais valiosas.

https://kinsta.com/pt/blog/schema-markup/#adicionando-schema-markup-atravs-de-um-plugin-wordpress-dedicado
https://kinsta.com/pt/blog/snippets-em-destaque/
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Os snippets em destaque são exibidos na parte superior das SERPs 
e são extraídos de uma página da Web. O objetivo é fornecer aos 
usuários uma resposta rápida e direta a sua pergunta sem ter que 
sequer clicar em um resultado de pesquisa/site específico. 

O Google apresentou um exemplo de snippet

Como os snippets em destaque ocupam muito mais espaço do que 
o tradicional link azul e a descrição, há implicações positivas no 
número de cliques que sua página pode receber, portanto, obter 
snippets em destaque é uma ótima maneira de direcionar mais 
tráfego para o seu site.

Não há receita mágica para colocar seu conteúdo nos snippets em 
destaque, mas a partir de nossa experiência pessoal, descobrimos 
que o seguinte pode ajudar:
	 •  Concentre-se nas palavras-chave que você já classificou nas 

posições 1 a 10. Quanto mais impressões cada consulta tiver, 
mais tráfego você provavelmente terá se conseguir passar 
para a posição zero.

	 •	 	Adicione	um	schema	markup	para	ajudar	o	Google	entender	
sobre o que é seu conteúdo e como ele se encaixa em seu site.
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	 •	 	Use	tags	de	cabeçalho	(<H1>	-	<H6>),	listas	com	
marcadores, e listas numeradas de forma eficaz.

	 •	 	Estruture	seus	artigos	de	uma	forma	organizada.
	 •	 	Mantenha	seus	parágrafos	curtos.	Os	Snippets	em	destaque	

tendem a ter em torno de 40 - 50 palavras.
	 •	 	Use	perguntas	como	cabeçalhos	e	responda-as	abaixo	

(perguntas frequentemente acionam snippets em destaque).
	 •	 	Use	imagens	de	alta	qualidade	e	vídeos..

Otimize seu Conteúdo para Sitelinks do Google 
 
Os sitelinks do Google aparecem sob o primeiro resultado 
de busca em um SERP. Eles são links internos para o site, 
apresentados com uma breve descrição. Os sitelinks são 
frequentemente encontrados ao realizar uma pesquisa da marca,  
e ajudam o usuário a navegar em seu site.

Google no SERPs

https://kinsta.com/pt/blog/google-sitelinks/
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Os sitelinks  do Google melhoram sua taxa de cliques (CTR - 
click-through rate), criam confiança e credibilidade, aumentam o 
conhecimento da marca e do produto e permitem que os usuários 
naveguem em seu site com mais profundidade.

Infelizmente, os sitelinks não são algo que você possa habilitar, 
ativar ou simplesmente optar por eles. Cabe ao Google habilitá-
los para um site que eles acham que é autoritário para uma 
determinada consulta.

Felizmente, há algumas coisas que você pode fazer para aumentar 
suas chances de ter sitelinks.

Tenha um Nome de Site Exclusivo  
 
Os sitelinks de pesquisa do Google são predominantemente 
encontrados para pesquisas de marcas, portanto, ter um nome de 
marca única o ajudará a ocupar a primeira posição.

Um nome genérico como “A Agência Digital” terá dificuldades para 
ser classificado, pois é difícil para o Google saber se o usuário está 
procurando por uma agência digital em geral ou por esta empresa 
específica.

Nomes ambíguos de empresas podem, às vezes, ser bem 
classificados nas condições certas. Por exemplo, uma busca por 
“Apple” trará resultados para o gigante tecnológico e não para a 
fruta, porque o Google entende a intenção de um usuário.

Entretanto, sem ter uma presença de marca incrivelmente forte, é 
difícil classificar para um nome bastante genérico.
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Posicione a sua Marca na Primeira Colocação  
 
Os sitelinks do Google são atribuídos apenas ao primeiro resultado 
de pesquisa, portanto, você precisa estar no primeiro lugar se quiser 
ter uma chance de obter sitelinks.

Use Dados Estruturados  
 
Dados estruturados, como o breadcrumbs schema, ajudam o 
Google e outros mecanismos de pesquisa a entender melhor seu 
site. Nós cobrimos o schema apenas algumas páginas atrás.

Use Estruturas e Navegação limpa no Site  
 
Sites com estruturas complicadas ou pouco claras são mais difíceis 
de serem rastreados pelos mecanismos de pesquisa e difíceis de 
serem navegados pelos usuários.

Garanta que sua página inicial seja a página principal do seu 
site e que todas as outras páginas se ramificam a partir daí. Use 
cabeçalhos claros e uma estrutura intuitiva para organizar suas 
páginas e dividir tudo em subcategorias relevantes sempre que 
possível.

Como visto no CAPÍTULO 3, também é bom ter as páginas 
“padrão” cobertas, tais como Sobre, Contato e Produtos/Serviços. 
Estas são muito facilmente compreendidas tanto pelo Google 
quanto pelos usuários, e fazem ótimas páginas de aterrissagem 
(landing pages) do SERPs.

https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://kinsta.com/pt/sobre-nos/
https://kinsta.com/pt/fale-conosco/
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Otimize seu Conteúdo para o Google Discover  
 
Google Discover é o serviço de sugestão de conteúdo do Android. É 
basicamente um feed de conteúdo que o Google acha que os usuários 
encontrarão relevante, com base em seu histórico de pesquisa e em 
outros conteúdos que tenham lido. Como mencionamos anteriormente, 
o tráfego móvel está crescendo como uma loucura, portanto, otimizar 
suas postagens para esta plataforma só pode ajudá-lo.

Como o Google Discover não é baseado em pesquisas, a pesquisa 
e otimização de palavras-chave não o ajudará a colocar suas 
postagens nos feeds dos usuários. Há, no entanto, várias medidas 
que você pode tomar para melhorar suas chances:

 • Crie conteúdo de alta qualidade.

 • Use imagens e vídeos em seus artigos.

 •  Crie conteúdo evergreen (mais sobre isso no CAPÍTULO 7), 
bem como novos artigos em intervalos regulares.

 •  Construa confiança com seu conteúdo, incorporando provas 
sociais.

 • Traduza seu conteúdo.

No que diz respeito às imagens que você inclui em seus artigos, você 
também pode querer considerar a possibilidade de permitir o uso de 
grandes imagens para o Google Discover. As estatísticas mostram que 
isto leva a um aumento no CTR, na duração da visualização da página e 
na satisfação do usuário. 

Você pode acompanhar quanto tráfego o Google Discover está enviando 
para o seu site, juntamente com as páginas que estão aparecendo, ao 
dirigir-se ao relatório Discover no Google Search Console.

https://www.blog.google/products/search/introducing-google-discover/
https://kinsta.com/pt/blog/aumentar-o-nivel-de-sua-estrategia-social/
https://kinsta.com/pt/blog/aumentar-o-nivel-de-sua-estrategia-social/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-multilingue/
https://support.google.com/webmasters/answer/9046777
https://support.google.com/webmasters/answer/9046777
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CAPÍTULO 5

Otimize seu Conteúdo 
com Palavras-Chave
Nós introduzimos primeiramente palavras-chave no CAPÍTULO 1 
como uma métrica que você deve estar ciente enquanto otimiza 
seu site para o SEO.

As palavras-chave são palavras ou frases que representam o 
conteúdo do seu site. Elas são usadas pelos mecanismos de 
pesquisa para trazer conteúdo relevante às consultas dos usuários. 

Antes de adicionar palavras-chave ao seu conteúdo, aqui estão 
algumas estratégias que você deve considerar para obter o maior 
retorno possível dos seus esforços.

Faça Pesquisa por Palavras-Chave  
 
A pesquisa por palavras-chave é o ato de encontrar e vetar 
palavras-chave a serem alvo em uma campanha de SEO. 

Isto é feito usando uma série de ferramentas gratuitas e/ou pagas 
que mostram o que as pessoas estão procurando no Google e 
em outros mecanismos de pesquisa. Alguns de nossos favoritos 
incluem KWFinder, SEMrush, e Ahrefs. 

https://kwfinder.com/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/
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Uma pesquisa por “WordPress hosting” no Ahrefs

Por que a Pesquisa por Palavras-Chave é Importante?  
 
A qualidade de suas palavras-chave é a diferença entre uma 
campanha de marketing bem-sucedida e uma perda de tempo. Por 
quê? Porque você pode criar o melhor conteúdo e construir links 
incríveis que lhe pontuam no primeiro lugar no ranking do Google 
e ainda assim obter zero benefícios em termos de crescimento de 
negócios ou receita, se você visar as palavras-chave erradas.

Como Fazer Pesquisa por Palavras-Chave  
 
Aqui está um resumo rápido sobre como determinar em quais 
palavras-chave você deve se concentrar:

1. Encontrar idéias de palavras-chave baseadas em 
termos-chave, pesquisa relacionada, palavras-chave 

https://yoast.com/focus-on-long-tail-keywords/
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de cauda longa, e LSI (Latent Semantic Indexing, 
também conhecido como sinônimos ou palavras-chave 
relacionadas).

2. Verifique a verdadeira dificuldade da palavra-chave e o 
volume da pesquisa.

3. Determine a intenção do usuário.

Encontre aqui instruções mais detalhadas sobre a pesquisa por 
palavras-chave.

Use Sempre uma Palavra-Chave Foco  
 
Você definitivamente deveria estar escrevendo para seus visitantes 
e clientes, mas escreva com inteligência.

Uma palavra-chave foco é exatamente como ela soa: É a palavra-
chave central para uma página em seu site que deve estar sempre 
em mente ao criar conteúdo. 

No plugin Yoast SEO, defina a palavra-chave foco sobre a qual 
você deseja escrever. Por exemplo, para este artigo no blog sobre 
SEO, usamos a palavra-chave de foco “ SEO WordPress”. Você 
pode ver que Yoast SEO analisa a densidade de palavras-chave, e 
está relatando que ela é um pouco baixa:

https://yoast.com/focus-on-long-tail-keywords/
https://backlinko.com/hub/seo/search-intent
https://kinsta.com/pt/blog/pesquisa-de-palavras-chave/
https://kinsta.com/pt/blog/pesquisa-de-palavras-chave/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-seo/
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Exemplo de uma palavra-chave foco

Também é sábio incluir sua palavra-chave foco em sua title tag, 
cabeçalho H1, dentro do primeiro parágrafo, em texto alt de 
imagem e nomes de arquivos de imagem, quando possível, e em 
sua meta description.

Evite a Canibalização de Palavras-Chave  
 
A canibalização da palavra-chave ocorre quando duas ou mais 
páginas em seu site WordPress competem pela mesma palavra-
chave. Embora isto possa às vezes resultar na classificação das duas 
páginas, geralmente é mais fácil concentrar todos os seus esforços 
em uma única página, ao invés de diluir a autoridade da página 
através de várias páginas. Isto, em teoria, ajudará sua versão única 
a subir ainda mais na classificação.

https://kinsta.com/pt/blog/porque-usar-o-wordpress/
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Se você tiver a sorte de ter mais de uma página classificada nas 
duas primeiras posições, você pode se considerar sortudo e passar 
a rever outra palavra-chave.

No exemplo abaixo, podemos ver o Yoast ranking com 2 
resultados. Combinando estas duas páginas e os sinais que as 
acompanham, elas poderiam ter mais chances de subir no ranking:

Exemplo de canibalização de palavras-chave

A canibalização da palavra-chave também pode levar a 
classificações instáveis, fazendo com que as posições de suas 
páginas flutuem. Pode não estar claro para os mecanismos de 
pesquisa qual é a página mais relevante a ser usada. Isto significa 
que uma página pode ser bem classificada por alguns dias, depois a 
outra página pode tomar seu lugar, mas em uma posição inferior.
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Como Verificar por Canibalização de 
Palavras-Chave  
 
Há várias maneiras de verificar se a canibalização de palavras-chave 
está causando problemas para seu site WordPress. Usando uma 
ferramenta como Ahrefs, você poderá verificar se há mais de uma 
página para suas palavras-chave alvo.

Para começar, você pode ver rapidamente qualquer mudança 
de ranking, que é onde diferentes páginas entram e saem dos 
rankings.

Exemplo de canibalização de palavras-chave no Ahrefs

Você também poderia usar o Google Search Console para ver quando 
várias páginas se classificam para as mesmas palavras-chave.

Na seção Search Results, selecione a aba Queries, depois filtre Linhas 
por Position, onde a Position é menor do que 20. Isto mostrará as duas 
primeiras páginas nos resultados do Google.
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Em seguida, selecione Clicks, Impressions, e Average Position, 
depois revise palavras-chave de alta impressão com uma posição 
maior que 1.

Ao clicar em cada palavra-chave e selecionar a aba Pages, você 
pode revelar se mais de uma página em seu site está classificada 
para a consulta selecionada.

Você pode querer adicionar seu país de destino aos filtros na parte 
superior, particularmente se você tiver seu conteúdo traduzido 
para outros idiomas.

Ao verificar a Position e os Clicks para cada página, você pode 
descobrir rapidamente situações em que as páginas estão 
pulando para dentro e para fora dos rankings como resultado da 
canibalização da palavra-chave.

Canibalização por palavra-chave vista no Google Search Console
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CAPÍTULO 6

Melhore seu SEO On-Page
Ter uma ideia clara sobre qual(is) palavra(s) chave a ser enfocada(s) 
é apenas o primeiro passo. Você precisará então estruturar 
seus artigos e páginas de forma que os mecanismos de pesquisa 
entenda em qual palavra-chave se concentrar. 

Aqui estão algumas maneiras de melhorar seu SEO on-page.

Inclua sua Palavra-Chave Foco em sua Title Tag 

Title tags são uma das principais maneiras que o Google pode 
entender do que se trata a sua página. 

Title tags são frequentemente confundidas com os cabeçalhos que 
você vê em uma página. Embora muitas vezes tenham o mesmo 
conteúdo, o HTML por trás delas desempenha papéis diferentes 
nos mecanismos de pesquisa. Veja como este artigo no blog sobre 
WordPress e o title tag do Drupal ficaria em HTML:

<title>WordPress vs Drupal - Which 
One is Better in 2021?</title>

E aqui está como é o primeiro cabeçalho da página, “WordPress vs 
Drupal - Qual é o melhor em 2021? (Prós e Contras)” parece em HTML:

<h1>WordPress vs Drupal – Which One 
is Better in 2021? (Pros and Cons)</
h1>

https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-vs-drupal/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-vs-drupal/
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Finalmente, aqui está como o artigo do blog aparece no Google - 
como você pode ver, o title tag é a parte mais aparente do resultado 
do mecanismo de pesquisa: 

Como uma title tag aparece nos resultados de pesquisa do Google

Tenha em mente o comprimento quando escrever suas title tags. 
O que o Google mostrará pode variar, mas uma boa regra a ser 
seguida é 55-60 caracteres ou 600 pixels. Aqui está uma útil 
ferramenta de pré-visualização SERP para garantir que suas title 
tags não sejam muito longas.

Coloque sua palavra-chave foco no título, mas mantenha natural. 
Muitas vezes é a primeira coisa que as pessoas vêem nos SERPs, 
portanto, deixe uma boa impressão para encorajá-las a clicar e ler 
mais em seu site.

Escreva Meta Descriptions para Aumentar a 
Taxa de cliques (CTR - Click-through rate)
 
Se o title tag é o título da sua página, a meta description é o 
resumo de uma linha atraindo as pessoas continuarem lendo.

Meta descriptions não afetam diretamente seu SEO, mas afetam 
seu CTR. Quanto mais alto for seu CTR, mais relevante o Google 
considerará seu conteúdo, classificando, portanto, sua página mais 
alta. Portanto, de certa forma, as meta descriptions podem afetar 
indiretamente a sua classificação. 

https://www.portent.com/serp-preview-tool
https://www.portent.com/serp-preview-tool
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Você pode definir sua meta description manualmente no plugin 
Yoast SEO clicando no botão Edit Snippet abaixo do editor.

Meta description no plugin Yoast SEO

Anteriormente, havia um limite de 156 caracteres para meta 
descriptions. O Google atualizou isto em dezembro de 2017 para 
320 caracteres, mas depois reverteu a alteração de volta para  
150-170 caracteres. Qualquer coisa sobre isso poderia não ser 
visível no SERPs.
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Também é sábio incluir sua palavra-chave foco em sua meta 
description. O Google destacará o termo de pesquisa em negrito 
ao exibi-lo nos resultados da pesquisa, como nesta pesquisa sobre 
mecanismos de pesquisa alternativos:

Palavra-chave em negrito na meta descrição

Palavra-chave em negrito na meta descrição

Use Heading Tags Adequadas  
 
O Googlebot verifica o header tags HTML (também conhecido por 
tags de cabeçalho HTML) como H1, H2, H3, etc., para determinar 
a relevância do conteúdo do seu site. Geralmente, a melhor prática 

https://youtu.be/eJK9WldqVo4
https://youtu.be/eJK9WldqVo4
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é ter uma única tag H1 por artigo ou página, e depois várias H2 e 
H3 por baixo disso.

Header tags podem ser pensadas como uma hierarquia de 
importância. A tag H1 é seu cabeçalho mais importante e deve 
conter sua palavra-chave de foco. Cabeçalhos adicionais também 
podem incluir sua palavra-chave ou variações de cauda longa dela.

Dito isto, observe que os cabeçalhos devem ser usados apenas para 
dividir seu conteúdo para facilitar o consumo - e não como um meio 
de colocar palavras-chave em lugares de destaque em suas páginas.

A maioria dos temas do WordPress, se codificados corretamente, 
atribui automaticamente o título da sua página ou artigo como o 
cabeçalho H1. Você pode então atribuir cabeçalhos H2, H3, H4, etc. 
dentro de seu artigo ou página.
 
Você pode criar um cabeçalho no Editor Clássico usando o menu 
suspenso no editor visual. 
 
  

Adicionando um cabeçalho no Editor Clássico

https://kinsta.com/pt/blog/desabilitar-o-editor-wordpress-gutenberg/
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Isto atribui automaticamente ao texto selecionado as tags HTML 
que o Google precisará para ler seus cabeçalhos. No Editor de 
Blocos, você pode usar o bloco de cabeçalhos para obter o mesmo 
efeito.

Adicionando um cabeçalho no Editor de Blocos

Use URLs Curtas  
 
O Google gosta de sites que sejam limpos, organizados e 
estruturados. URLs curtas também podem melhorar seu CTR.

Infelizmente, slugs e permalinks auto-gerados do WordPress nem 
sempre são ideais.

Por exemplo, neste artigo no blog sobre URLs, o permalink original 
do WordPress teria sido algo parecido:

-url-explained-learn-how-to-get-most-
out-your-sites-url

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/o-que-e-uma-url/
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Este link é muito longo e não é ideal para compartilhamento ou 
SEO. Para contornar isto, optamos por uma URL mais curta:

Veja aqui como encurtar sua URL para um artigo ou página do 
WordPress:

Passo 1: Encontre a Configuração Permalink  
 
Tanto nos Editores Clássico como nos Editores de Blocos, você 
encontrará uma configuração permalink que lhe permite editar a 
slug do seu artigo, ou a parte da URL que aparece após a última 
barra (/). No Editor Clássico, ele aparece diretamente abaixo do 
título do artigo.

Acesso à configuração permalink no Editor Clássico

Clique no botão Edit para habilitar o campo slug.

No Editor de Bloco, você pode encontrar esta opção na aba  
Page da barra lateral direita em Permalink, ou na parte superior  
do seu título.

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/wordpress-slug/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/wordpress-slug/
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Acesso à configuração permalink no editor de blocos

O campo de texto necessário já estará visível.

Passo 2: Edite a Slug do seu Artigo  
 
A seguir, basta digitar a nova slug para o seu artigo. Lembre-se de 
separar as palavras com hífens e usar caracteres minúsculos.

Cada artigo e página do seu site deve ter uma URL única, de modo 
que você não possa repetir slugs que já tenha usado. Ao fazer 
isso, o WordPress adicionará automaticamente “-1” à sua slug para 
diferenciar as duas entradas.

Preste Atenção à Contagem de Palavras  
 
O velho ditado “Conteúdo é Rei” ainda está vivo e bem vivo. O 
Google e os visitantes adoram conteúdo de alta qualidade. 

O conteúdo de forma longa tem provado repetidamente ganhar 
nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs - 
Search Engine Results Pages). 

https://kinsta.com/pt/blog/trafego-para-o-seu-website/#3-publicar-contedo-de-forma-longa
https://kinsta.com/pt/blog/trafego-para-o-seu-website/#3-publicar-contedo-de-forma-longa
https://kinsta.com/pt/blog/trafego-para-o-seu-website/#3-publicar-contedo-de-forma-longa
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Outra vantagem do conteúdo de forma longa é que, com o tempo, 
você também começará a classificar várias variações de palavras-
chave de cauda longa, além de sua palavra-chave foco. Isto pode 
se estender para cobrir centenas de termos e frases de pesquisa 
populares.. 

Incorpore Links de Âncora em Conteúdo mais 
Longo  
 
Com conteúdo mais longo, é melhor incluir links de âncora.

Links de âncora em um artigo no blog Kinsta

Os links de âncora são excelentes para melhorar a experiência do 
usuário, pois permitem que os leitores cheguem diretamente às 
respostas que estão procurando. Em um longo artigo onde alguns 
leitores podem precisar apenas de uma parte das informações 
que seu conteúdo fornece, as âncoras são muito úteis e evitam a 
necessidade de rolagem excessiva.
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Além disso, seus links de âncora também podem aparecer sob 
os títulos de seus artigos no SERPs, na forma de links do site do 
Google, como visto abaixo:

Links de âncora no Google SERPs

Este aumento de informação pode ajudá-lo a gerar mais tráfego 
orgânico.

Crie uma Estratégia de Links Internos  
 
Links internos são links que apontam de uma página ou postam em 
seu site para outra página ou postam no mesmo site. Eles não são 
apenas chave para SEO, mas também para a navegação do site.

Você pode incorporar links internos quando se referir a outros 
conteúdos que tenha escrito ou quando fizer um link para suas 
próprias páginas de destino.

https://kinsta.com/pt/blog/google-sitelinks/
https://kinsta.com/pt/blog/google-sitelinks/
https://kinsta.com/pt/blog/melhorar-a-navegacao-do-website/
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Moz tem um ótimo artigo sobre por que links internos são 
importantes, mas em resumo:

	 •  Eles ajudam os usuários a navegar em seu site, o que pode 
levar a um maior consumo de conteúdo e mais tempo gasto 
em seu site.

	 •  Eles ajudam a estabelecer uma estrutura e hierarquia de 
informações no site.

	 •  Ajudam a aumentar a autoridade do seu site, passando valor 
através de links.. 

Recomendamos acrescentar pelo menos 3-5 links internos a cada 
artigo ou página que você escreve. Dependendo da extensão do 
conteúdo, você pode adicionar ainda mais. 

Para adicionar links internos ao seu conteúdo, destaque a palavra 
ou palavras para as quais você deseja adicionar seu link. Este será 
seu texto âncora. Em seguida, use a ferramenta hyperlink para 
colar seu link, ou pesquisar por ele.

Nota: Não adicione links internos que não façam sentido. 
Certifique-se de que haja uma correlação direta entre o link e o 
texto âncora que você escolher.

https://moz.com/learn/seo/internal-link
https://moz.com/learn/seo/internal-link
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CAPÍTULO 7 

Manutenção do seu 
Conteúdo 
Você já aprendeu que o conteúdo deve ser relevante, divertido, 
convincente e valioso. Não apenas o conteúdo de qualidade 
impulsiona o tráfego do site, mas também estabelece a autoridade 
do seu site. 

Mas você não pode simplesmente publicar conteúdo e esquecê-lo. 
Como qualquer outra coisa, alguma manutenção é necessária.

Atualize o Conteúdo Antigo e Concentre-se no 
Conteúdo Evergreen  
 
O Google considera o “frescor” do conteúdo ao classificar os 
resultados, de modo que ao passar por seus artigos e modificá-los 
para refletir melhor as mudanças em sua indústria pode aumentar 
significativamente sua visibilidade.

Conteúdo Evergreen é conteúdo que é sempre relevante, não 
importa quando você o lê. 

Uma das principais vantagens do conteúdo Evergreen é que você 
pode compartilhá-lo uma e outra vez, e continuar criando backlinks 
(mais sobre backlinks no CAPÍTULO 9) e sinais sociais para ele.

Embora algumas atualizações ainda sejam necessárias, já que a maioria 
dos setores muda ligeiramente com o tempo, o nível de manutenção 

https://kinsta.com/pt/blog/conteudo-evergreen/
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necessário para os artigos Evergreen é muito menor do que as notícias 
regulares. Se você tiver a opção de publicar conteúdo evergreen vs 
notícias, é aconselhável optar pelo jogo a longo prazo.

Prática da Poda de Conteúdo 
 
A poda de conteúdo envolve a remoção de conteúdo datado do seu 
site se não puder ser atualizado e melhorado. 

Apesar de ser muito difícil apagar o conteúdo que você trabalhou 
arduamente para criar, é melhor ter menos conteúdo de alta 
qualidade do que ter um monte de posts que não são valiosos para 
os visitantes. 

Isso também permitirá que você faça melhor uso de seu 
“orçamento de rastreamento”, ou seja, o número de páginas em 
seu site que o Google rastreia dentro de um determinado período 
de tempo.

A poda de conteúdo é uma arte. Não recomendamos que você vá 
apagar metade das postagens de seu site de uma só vez. Dê uma 
olhada no trabalho que está envolvido neste estudo de caso onde a 
HubSpot removeu 3.000 artigos do seu blog.

Se você decidir remover o conteúdo, crie um redirecionamento 
301 para que os visitantes e a autoridade da página não se percam.

Corrija Links Quebrados  
 
Links quebrados são ruins para o seu site WordPress por algumas 
razões diferentes:

https://blog.hubspot.com/marketing/remove-outdated-content
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/regras-de-redirecionamento/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/regras-de-redirecionamento/
https://kinsta.com/pt/blog/links-quebrados/
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1. Links quebrados impactam negativamente a experiência 
do usuário.  

2. Eles desperdiçam seu orçamento de rastreamento no 
Google. Cada página 404 que um Googlebot encontra 
como resultado de um link quebrado é uma página no ar 
que o Google poderia ter rastreado em seu lugar. 

3. Eles não oferecem os benefícios de SEO que você está 
procurando em uma estratégia interna de links.

 
Para encontrar links quebrados no Google Search Console, 
navegue até a seção Coverage. Aqui você verá um relatório 
que anota páginas em seu site com erros e avisos, assim como 
conteúdo válido ou excluído.

Relatório de cobertura no Google Search Console 

Se você clicar na caixa de Error e rolar até a seção Details, você 
verá uma lista de quaisquer problemas encontrados pelo Google 
durante o rastreamento do seu site. Isto inclui erros 404 , que 
normalmente indicam links quebrados.
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Embora existam plugins de links quebrados para WordPress, não os 
recomendamos, pois tendem a prejudicar o desempenho geral do 
seu site.

Outras ferramentas de SEO como Ahrefs também podem ajudá-lo 
a identificar links internos quebrados, tanto em seu site como de 
outros sites.

Desindexar Conteúdo Duplicado 
 
Pode parecer bobagem ter duas cópias idênticas do mesmo 
conteúdo, mas isso acontece com mais frequência do que você 
imagina. Uma razão comum para isso é quando um site de teste é 
indexado pelo Google.

Ter múltiplas cópias do seu conteúdo indexado pode levar a 
alguns problemas sérios de SEO. Embora o Google não o penalize 
formalmente por ter artigos ou páginas duplicadas, ele ainda pode 
ter um impacto em sua classificação.

O principal problema é que quando apresentado com dois 
conteúdos idênticos, o Google não sabe qual deles classificar. 
Hipoteticamente, isto significa que seu site de teste poderia 
começar a aparecer no lugar de suas páginas web atuais, o que 
seria, no mínimo, embaraçoso.

Neste caso, a maneira mais simples de tratar esta questão é 
desindexar seu ambiente de teste. 

O WordPress permite que você o faça facilmente. Navegue até Settings 
> Reading em seu site de teste, e selecione a caixa de seleção ao lado de 
Discourage search engines from indexing this site.

https://moz.com/learn/seo/duplicate-content
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Desindexação de um site WordPress

Se você estiver usando um ambiente de teste da Kinsta, você pode 
ter certeza de que ele será configurado automaticamente para não 
ser indexado pelos mecanismos de pesquisa.

Outros exemplos de conteúdo duplicado incluem www vs 
non-wwww (como visto no CAPÍTULO 3), bem como o uso de 
parâmetros em URLs.

A regra geral para evitar este tipo de conteúdo duplicado é usar uma 
tag canônica de auto-referência em cada página. Uma tag canônica 
destaca sua versão preferida de suas URLs. Por exemplo, este artigo 
SEO no blog contém os seguintes itens canônicos na tag <head>  

<link rel=”canonical” href=”https://
kinsta.com/blog/wordpress-seo/”>

Você também pode adicionar regras de redirecionamento ao seu 
arquivo .htaccess do WordPress para garantir que usuários e bots 
sejam sempre redirecionados para suas URLs canônicas.

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/ambiente-de-teste-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/pt/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/arquivo-wordpress-htaccess/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/arquivo-wordpress-htaccess/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/arquivo-wordpress-htaccess/
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CAPÍTULO 8

Otimize a Mídia do seu 
Site
A mídia, por exemplo, imagens, vídeos, e realmente qualquer visual 
em seu site, pode trazer seu site de chato para bonito. Veja aqui 
como otimizar sua mídia para receber todos os benefícios SEO.

Use Imagens de Alta Qualidade  
 
A adição de imagens e gráficos ao seu conteúdo beneficia seu site 
de algumas maneiras:

	 •  Suas imagens podem ser classificadas no Google Image 
Search, gerando mais tráfego orgânico para o seu site.

	 •  As imagens podem ajudar a demonstrar a relevância de seus 
artigos para os rastreadores dos mecanismos de pesquisa.

	 •  As imagens tornam seu conteúdo mais interessante, atrativo 
e de fácil leitura.

Na próxima seção, você aprenderá como otimizar estas imagens 
para que elas não atrasem seu site.

Otimize suas Imagens para o Desempenho  
 
As imagens compõem em média 21% do peso total de uma página 
web. Imagens grandes tornam suas páginas da web mais lentas, o 
que cria uma experiência do usuário menos otimizada. 

https://kinsta.com/pt/blog/otimizar-imagens-para-web/#benefits-of-formatting-images
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A otimização de imagens para o desempenho é o processo de 
diminuição do tamanho de seus arquivos. Isso pode ser feito 
antes de carregar imagens para o WordPress em uma ferramenta 
como o Adobe Photoshop ou Affinity Photo. Também pode ser 
feito usando plugins. O objetivo principal da formatação de suas 
imagens é encontrar o equilíbrio entre o menor tamanho de 
arquivo e a qualidade visual aceitável. 

Cobrimos detalhadamente a otimização de imagens em nosso 
blog, mas aqui estão algumas das melhores práticas gerais:

 •  Se você estiver usando um plugin WordPress, opte por um 
que comprima e otimize as imagens no próprio servidor. Isto 
reduzirá o carregamento do seu site.

 •  Use imagens vetoriais sempre que possível.

 •  Use um CDN para servir suas imagens rapidamente aos 
visitantes em todo o mundo.

 •  Remova dados de imagem ou metadados desnecessários.

 •  Corte o espaço branco e recrie-o usando o CSS para fornecer 
o acolchoamento.

 •  Use os efeitos CSS3 ao invés de JavaScript o máximo possível.

 •  Salve suas imagens nas dimensões adequadas (embora lembre-
se que o WordPress agora suporta imagens responsivas para 
servi-las sem redimensioná-las com CSS).

 •  Use sempre o formato de arquivo .ico para seu favicon.

 •  Use fontes web em vez de colocar texto dentro das imagens.

 •  Use imagens em formato raster apenas para cenas com muitas 
formas e detalhes.

 •  Reduza a intensidade de bits para uma paleta de cores menor.

 •  Use compressão com perdas sempre que possível.

 •  Use GIFs comprimidos para animação.

https://kinsta.com/pt/blog/otimizar-imagens-para-web/
https://kinsta.com/pt/blog/otimizar-imagens-para-web/
https://kinsta.com/pt/blog/cdn-do-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/design-responsivo-web/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/favicon-no-wordpress/
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 •  Use PNG se você precisar de altos detalhes e altas resoluções.

 •  Use JPG para fotos e capturas de tela em geral.

 •  Automatize o processo o máximo possível.

 •  Em alguns casos, você pode querer carregar imagens 
preguiçosas para uma renderização mais rápida na primeira 
página.

 •  Exportar imagens como “otimizadas para a web” em 
ferramentas como o Photoshop.

 •  Use WebP no Chrome para servir imagens menores.

Se você otimizou suas imagens mas ainda 
está sofrendo com um site lento, pode haver 
outros problemas em jogo. Descubra outras 
formas de melhorar o desempenho com o 
nosso ebook gratuito.

 
Adicione Texto Alt às suas Imagens   
 
O texto Alt refere-se ao atributo Alt, ou texto alternativo, que é 
aplicado às imagens em seu site. As tags Alt são usadas por leitores 
de tela para usuários com deficiência visual, fornecendo contexto 
extra para as imagens.

Por exemplo, se alguém estivesse usando o software Dragon 
Naturally Speaking, o texto alt poderia realmente ajudá-los a 
navegar melhor na página. 

Estes pedaços de texto descritivo também são usados pelos mecanismos 
de pesquisa para obter uma melhor compreensão do conteúdo de uma 
imagem e como ela se relaciona com o conteúdo ao seu redor.

Download “Como Acelerar o seu  
Site WordPress” »

https://kinsta.com/pt/blog/lazy-load-no-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/lazy-load-no-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
https://kinsta.com/pt/ebooks/wordpress/acelerar-o-seu-site-wordpress/
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Ao visualizar o HTML do seu site, você pode detectar atributos alt 
dentro de tags <img>   , assim:

<img src=”image.jpg” alt=”image de-
scription” title=”image title”/>

Você deve sempre adicionar texto alt a suas imagens. Se você 
ainda não o fez, você pode voltar e fazer isso agora.

Com o WordPress, você não precisa saber nenhum código 
para adicionar texto alt. Você pode simplesmente digitá-lo 
selecionando uma imagem em sua Biblioteca de Mídia ou clicando 
em uma imagem dentro do editor do WordPress.

No Editor de Bloco, você encontrará o campo Alt Text (Alternative Text) 
na aba Block da barra lateral, em Image Settings.

Adicionando texto alt no Editor de Blocos

Para adicionar texto alt no Editor Clássico, siga os passos abaixo.

https://kinsta.com/pt/blog/biblioteca-midia-wordpress/
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Passo 1: Abra as Configurações de Imagem  
 
Abra seu artigo ou página no Editor Clássico. Em seguida, clique na 
imagem para a qual você deseja adicionar o texto alt. Você verá uma 
barra de ferramentas que será exibida acima dela.  

Abrindo as configurações da imagem no Editor Clássico

 
Clique no ícone do lápis para abrir as configurações da imagem.
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Passo 2: Adicione o Texto Alt no Campo 
Apropriado  
 
Se você estiver executando a última versão do WordPress, o campo 
Alternative Text deve ser o primeiro na janela resultante.

Adicionando texto alt no Editor Clássico

Clique no botão azul Update quando estiver pronto.

Pode ser benéfico adicionar sua palavra-chave foco aqui se ela for 
aplicável à imagem. Entretanto, não adicione apenas sua palavra-
chave foco como um texto alt em todas as suas imagens. Como 
em todas as coisas no SEO, faça isso com moderação. O Google 
não gosta de spamming.
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Adicione Title Tags nas Imagens  
 
O texto do título da imagem não influencia seu SEO e não é 
rastreado pelo Google ou Bing, mas o título de uma imagem de forma 
apropriada poderia melhorar sua experiência de usuário.

Use o texto do título da imagem para adicionar dicas de ferramentas 
às imagens. Esta pode ser uma ótima maneira de incorporar um call to 
action (CTA) quando alguém estiver passando por cima dele em seu 
site. 

Assim como no texto alt, você não precisa saber nenhum código para 
adicionar texto de título no WordPress. Você pode adicioná-lo através 
da Biblioteca de Mídia, clicando em uma imagem e preenchendo o 
campo Title.

Adicionando o atributo do título da imagem na Biblioteca de Mídia

Você também pode adicionar uma title tag a suas imagens com 
o Editor Clássico abrindo o menu suspenso Advanced Options e 
adicionando seu texto ao campo Image Title Attribute.
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Dê um Nome Sábio aos seus Arquivos de Imagem  
 
Os arquivos de imagens são mais importantes do que a maioria dos 
proprietários de sites da Web sabem. Com algumas das melhores 
práticas corretas de SEO para WordPress, você pode ver um bom 
impulso tanto no SERPs quanto no Google Image Search.

Algumas diretrizes incluem:

 •  Sempre nomeie seus arquivos de imagem com palavras 
reais relacionadas ao seu conteúdo antes de carregá-las no 
WordPress. Por exemplo, ao invés de DC0000.jpg, nomeie a 
imagem para wordpress-seo.jpg.

 •  Inclua sempre hífens entre as palavras nos nomes dos arquivos 
de imagem. Nomes de arquivos como wordpress_seo.jpg ou 
wordpressseo.jpg não são legíveis pelo Google. 

 •  Inclua sua palavra-chave foco, se aplicável.

 •  Inclua sempre sua palavra-chave foco na imagem apresentada. 

	 •	 	Mantenha	seus	nomes	de	arquivo	em	letras	minúsculas.	Isto	
mantém suas URLs de imagem limpas e manterá a consistência 
para todas as suas URLs.

Faça Com Que as Imagens Sejam Acessíveis se 
Usar um CDN  
 
O tráfego de imagens pode se somar com o tempo, por isso é 
importante verificar se suas imagens podem ser rastreadas por 
mecanismos de pesquisa.  
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Se você estiver usando um CDN, certifique-se de que suas 
imagens não estejam sendo bloqueadas pelos robots.txt do seu 
provedor de CDN. 

Se você usar o plugin Yoast SEO, adicione o seguinte 
código ao final do seu arquivo functions.php (mas 
primeiro o domínio e o domínio CDN com o seu próprio):

function wpseo_cdn_filter( $uri ) {
return str_replace( ‘http://yourdo-
main.com’, 
com’, $uri );
}

add_filter( ‘wpseo_xml_sitemap_img_

src’, ‘wpseo_cdn_filter’ );

Confira nosso Guia de Otimização de Imagens para saber mais 
sobre como conseguir que suas imagens apareçam nos resultados 
da pesquisa.

Também recomendamos assistir a este Search Central Lightning 
Talk de John Mueller no Google, que oferece muitas dicas úteis 
para a otimização das melhores práticas de imagem.

Não Indexe Páginas com Anexos de Imagem  
 
Sempre que você carrega uma imagem no WordPress e a insere 
em um artigo ou página, ele cria uma página de anexo separada na 
qual a imagem reside. Se você não tiver cuidado, o Google pode 
realmente começar a indexar estas páginas. Como elas não têm 
valor, pode ser um desperdício do seu orçamento de rastreamento.

https://kinsta.com/pt/blog/cdn-do-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/otimizar-imagens-para-web/
https://www.youtube.com/watch?v=SfC27XgelgE
https://www.youtube.com/watch?v=SfC27XgelgE
https://kinsta.com/pt/blog/biblioteca-midia-wordpress/
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Além disso, se alguém clicar em uma página de anexo de imagem 
nos resultados da pesquisa, tudo o que verá é a imagem e não o 
conteúdo no artigo. Esta falta de contexto aumentará sua taxa de 
retorno.

Se você notar isso em seu site WordPress, o plugin Yoast SEO tem 
uma opção de redirecionamento para corrigir o problema. Basta 
navegar para SEO > Search Appearance e clicar na guia Media.

O anexo Yoast SEO redireciona o ajuste

Agora ative a opção “Redirect attachment URLs to the 
attachment itself”.

Você pode verificar quão bem suas imagens estão funcionando 
no Google Image search, revendo o filtro do tipo de pesquisa de 
Images no relatório Search Results do Google Search Console.
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Tire Vantagem dos Vídeos  
 
Há duas maneiras de se obter o máximo do vídeo. Discutiremos os 
dois aqui.

Reutilize Conteúdo Escrito em Recursos de Vídeo  
 
As pessoas gostam de consumir conteúdo de diferentes maneiras. 
Algumas ficam felizes em ler longos artigos no blog, enquanto 
outras preferem assistir ao conteúdo de vídeos. Se você oferecer 
a seus usuários ambas as opções, você pode visar um público mais 
amplo.

O YouTube é uma plataforma de propriedade do Google que 
cresceu rapidamente nos últimos anos, subindo para ocupar o 
segundo lugar na lista dos 100 sites mais visitados por tráfego 
de pesquisa. Isto significa que adicionar versões em vídeo do seu 
conteúdo o ajudará a direcionar novos visitantes através de um 
novo canal. 

A otimização de vídeos para o YouTube (conhecida como YouTube 
SEO) é uma disciplina totalmente diferente sobre a qual você pode 
ler mais em nosso guia para o YouTube SEO.

Otimize Vídeos para Pesquisa de Vídeos  
 
A aba Vídeo no Google permite que você pesquise o conteúdo do 
vídeo. Embora o Google seja muito bom em puxar vídeos de páginas 
da web, você pode incentivar o Google a incluir seus vídeos (ou 
vídeos de outras pessoas que você incorporou em suas páginas), 
fornecendo mais contexto usando o VideoObject schema.

https://kinsta.com/pt/blog/estatisticas-do-youtube/
https://kinsta.com/pt/blog/estatisticas-do-youtube/
https://kinsta.com/pt/blog/seo-youtube/
https://kinsta.com/pt/blog/incorporar-videos-youtube-wordpress/
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video
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Como mencionamos anteriormente, VideoObject schema pode 
ser usado para alimentar o Google com mais detalhes sobre seus 
vídeos, incluindo o título, a descrição e a imagem em miniatura.

Descobrimos que os vídeos que incluímos, juntamente com 
dados estruturados, muitas vezes têm um bom desempenho nos 
resultados de vídeo do Google, particularmente para as palavras-
chave que também classificamos bem na Pesquisa do Google.

Você pode verificar o bom desempenho de seus vídeos no Google 
Search Console selecionando o filtro de tipo de pesquisa de Video 
no relatório dos Search Results, bem como selecionando Videos 
na aba Search Appearance sob o tipo de pesquisa da Web.
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CAPÍTULO 9

Construa Credibilidade 
com Backlinks e 
Conteúdo Patrocinado
No CAPÍTULO 6, falamos sobre estratégias de backlinks. Agora é 
hora de adicionar links para seu site em conteúdo externo. Isto é 
chamado de backlinks.

Construa Backlinks de Qualidade  
 
Backlinks são importantes, pois aumentam sua credibilidade, 
direcionam o tráfego para o seu site e atuam como uma ferramenta 
de gerenciamento de reputação. 

Geralmente, é um bom sinal se o número de domínios de referência 
vinculados a você estiver em uma tendência ascendente. Isto 
significa que com o passar do tempo, cada vez mais sites estão se 
conectando ao seu.

Ahrefs pode obter uma visão geral do seu perfil de backlink. Você 
pode ver o número total de backlinks para seu site, o número de 
domínios de referência, palavras-chave de classificação orgânica, e 
muito mais. As notificações de backlink desta plataforma também 
são úteis.

Dica rápida: Compartilhe as páginas que fazem link para seu site nas 
mídias sociais. Isto ajuda a construir sinais sociais para eles em sua 
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página, o que por sua vez pode levar a uma maior conscientização e 
a mais links, o que pode construir a autoridade da sua página. Links 
de sites com maior autoridade na página também são benéficos para 
o seu SEO WordPress, portanto, é um ganho para todos.

Concentre-se nos Links Externos com a Alta 
Autoridade de Domínios  
 
Assim como adicionar links internos, você também deve adicionar 
alguns links externos a sites de alta autoridade de domínio. Isto 
mostra ao Google que você está vinculando a conteúdo de alta 
qualidade que é relevante para o seu. Além disso, melhora a 
experiência do usuário ao fornecer aos seus visitantes/usuários 
informações adicionais.

Esta também pode ser uma ótima maneira de iniciar conversas com 
outras marcas. Se você criar um link para outra empresa em seu 
artigo, envie um rápido e-mail ou tweet para eles depois de publicá-
lo e peça para compartilhar. 

Ao adicionar links externos, um pequeno truque para manter as 
pessoas em seu site é fazer com que o link seja aberto em uma nova 
aba ou janela.

Algumas pessoas podem argumentar que não gostam disso, mas isso 
pode ajudar a encorajar os usuários a voltar e navegar em seu site mais 
tarde, quando eles poderiam ter esquecido de você de outra forma.

No Editor de Bloco, você pode definir um link para abrir em uma 
nova aba clicando nela, em seguida, clicando na seta suspensa e 
alternando a chave.
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Estabelecendo um link para abrir em uma nova aba no Block Editor

No Editor clássico, abra suas configurações de link e selecione a 
caixa de seleção Open link in a new tab.

Isto adiciona o elemento target=“_blank” a tag HTML do seu link. 
O resultado será o seguinte:

  

Conheça a Diferença entre Links Nofollow, 
Dofollow, Patrocinado e UGC  
 
Há vários tipos básicos de links na Internet quando se trata de SEO.

Links Dofollow   
 
Por padrão, cada link que você cria no WordPress é um link 
dofollow. O Google rastreia estes tipos de links ao analisar seu site. 
Isto ajuda a construir autoridade e afeta sua classificação, já que o 
link “juice” é passado a partir da página de links.
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Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem que você precisa de mais 
backlinks. Se assim for, eles provavelmente estavam se referindo a 
links dofollow de outros sites de alta autoridade.

Links Nofollow  
 
Os links de nofollow contêm o atributo <rel>   de <nofollow>  , 
como visto abaixo:

 

Os links Nofollow dizem aos rastreadores dos mecanismos de 
pesquisa para ignorá-los. Isso não quer dizer que os links nofollow 
não sejam importantes. Eles ainda podem gerar tráfego, mesmo 
que não passem autoridade e influenciam sua classificação. Você 
pode ler nosso tutorial sobre diferentes maneiras de adicionar links 
nofollow no WordPress.

Os links nofollow são frequentemente usados quando um link é 
colocado a pedido do site vinculado. Isto porque os links passam 
de valor entre páginas, portanto deve ocorrer naturalmente. 
Manipular sites para linkar com você é contra as diretrizes do 
Google, portanto ignorar isto pode fazer com que seu site seja 
penalizado.

Geralmente, um perfil natural de backlink inclui uma boa relação 
entre links dofollow e nofollow.

https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/adicionar-links-nofollow-no-wordpress/
https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/adicionar-links-nofollow-no-wordpress/
https://kinsta.com/pt/blog/diminuicao-das-classificacoes/#sanes
https://kinsta.com/pt/blog/diminuicao-das-classificacoes/#sanes
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Links Patrocinados  
 
Os links patrocinados contêm o atributo <rel>   de <sponsored> ,  
como visto abaixo. Isto é usado para mostrar que um link é 
patrocinado.

 

Os links patrocinados são frequentemente usados como parte de 
campanhas pagas, onde o objetivo do link patrocinado deve ser 
a condução do tráfego em vez de passar valor a partir da página 
do link. É contra as diretrizes do Google pagar por links que 
passam de valor, por isso é importante garantir que qualquer link 
patrocinado utilize o atributo de link patrocinado.

Links Gerados pelo Usuário  
 
Os links UGC, ou links de Conteúdo Gerado pelo Usuário, contêm o 
atributo <rel>   de <ugc>  , como visto abaixo:

 

Os links UGC são usados para mostrar quando um link foi criado 
pelos usuários - por exemplo, quando os links são incluídos na 
seção de comentários do usuário na parte inferior de um artigo do 
blog.

https://kinsta.com/pt/blog/tamanhos-dos-banners-anuncios/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/paid-links
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Adicione Atributo Patrocinado em Links de 
Afiliados  
 
Muitos blogueiros de WordPress e até mesmo algumas empresas 
utilizam links de afiliados em seus sites. Os links de afiliados são 
geralmente usados quando você deseja rastrear uma comissão ou 
referência de um produto ou inscrição entre sites.

Infelizmente, o Google normalmente não aceita links de afiliados 
se eles não forem configurados corretamente. Alguns sites têm 
até mesmo sido penalizados por terem muitos links de afiliados. 
Para usar com segurança os links de afiliados, eles devem sempre 
incluir o atributo sponsored. 

Uma ótima maneira de acompanhar seus links de afiliados e 
sempre se certificar de que eles usem o atributo patrocinado é 
usar um plugin de afiliados como o Pretty Links ou ThirstyAffiliates

O Pretty Links permite criar links de afiliados fáceis e curtos que 
incluem o atributo patrocinado e também redirecioná-lo com o 
301. Basta ir para Pretty Links > Options em seu painel de controle 
do WordPress para habilitar estas configurações.

A página de Opções da Pretty Links

https://kinsta.com/pt/academia-afiliados/marketing-de-afiliados-como-funciona/
https://wordpress.org/plugins/pretty-link/
https://wordpress.org/plugins/thirstyaffiliates/


88O Guia Definitivo da Kinsta para Melhorar o SEO

Você pode selecionar o tipo de redirecionamento relevante no 
menu suspenso, e selecionar as caixas de seleção Enable No 
Follow e Enable Sponsored para fazer com que todos os seus links 
afiliados incluam os atributos nofollow  e sponsored. A adição do 
atributo nofollow garantirá que todos os mecanismos de pesquisa 
entendam que não se trata de um link natural.

Programa de Afiliados da Kinsta
 

Se você é um cliente Kinsta ou simplesmente um 
empreendedor on-line que procura diversificar seus fluxos de 
renda, o programa de afiliados da Kinsta é uma ótima maneira 
de ganhar dinheiro extra ao mesmo tempo em que recomenda 
uma hospedagem WordPress de alto nível.

Dependendo do plano, os afiliados Kinsta podem ganhar até 
US$ 500,00 com cada referência. Eles também recebem uma 
comissão mensal adicional de 10% pelo período de duração do 
contrato do cliente indicado. Com uma taxa de rotatividade 
inferior a 4%, os afiliados da Kinsta podem desfrutar de uma 
renda mensal recorrente consistente através de suas indicações.
 

Saiba mais sobre o programa de 
afiliados da Kinsta »

 
 
Considere o SEO Negativo  
 
O SEO negativo é um tópico com o qual muitas pessoas não 
sabem como lidar.

Como visto anteriormente neste capítulo, os backlinks ajudam a melhorar 
o seu SEO. Infelizmente, há jogadores antiéticos que podem tentar 

https://kinsta.com/pt/afiliados/
https://kinsta.com/pt/afiliados/
https://kinsta.com/pt/afiliados/
https://kinsta.com/pt/afiliados/
https://kinsta.com/pt/blog/seo-negativo/
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penalizar seu site através de backlinks de sites inadequados ou spammy.

Não só este uso malicioso de links é contra as diretrizes do Google, mas 
seu site também pode perder tráfego e possivelmente ser excluído dos 
resultados de pesquisa.

Para evitar ficar preso em um esquema de links, monitore seu perfil 
de backlink regularmente. Se você vir qualquer pico repentino em 
backlinks ou links usando texto de âncora incomum, muitas vezes com 
tema adulto, investigue-os rapidamente.

Por exemplo, aqui está o que um comerciante viu quando acordou em 
uma manhã:

Spammy links

Para ajudar os sites que foram alvo, o Google criou a ferramenta 
Disavow. Ela permite que você crie uma lista de URLs e domínios 
que você quer que o Google ignore. Isto pode proteger seu site de 
qualquer queda no SEO, mas utilize com cuidado, pois você não quer 
acabar repudiando links legítimos que estão ajudando seu SEO. 

https://kinsta.com/pt/blog/seo-negativo/
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CAPÍTULO 10

Implemente o SEO local
A SEO local é extremamente importante, especialmente para pequenas 
empresas com presença local. Se você tem uma empresa que vê 
clientes pessoalmente, você vai querer especialmente criar contas no 
Google Meu Negócio e Bing Places.

Cadastre-se no Google Meu Negócio  
 
Google Meu Negócio é um serviço gratuito que você pode usar 
para promover seu negócio no Google Search e no Google Maps. 
Implemente-o para dar aos clientes acesso fácil ao seu horário de 
funcionamento, endereço, número de telefone, site, serviços, e muito 
mais. E como todos os produtos Google, ele vem com análises úteis 
para ver como os clientes estão interagindo com seu perfil.

Como isso ajudará sua empresa? O crescimento de seus contatos 
locais e seu perfil no Google Meu Negócio andam de mãos dadas. 
Quando as pessoas procuram por um produto ou serviço perto 
delas, geralmente procuram comprar algo.. 

Um exemplo de um anúncio do Google Meu Negócio

https://kinsta.com/pt/blog/google-meu-negocio/
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Veja aqui como configurar o seu:

Passo 1: Acesse o Site Oficial do Google Meu 
Negócio 
 
Visite a página oficial do Google Meu Negócio e clique no botão 
Gerenciar Agora. 

Se você ainda não estiver conectado à sua conta do Google, 
ele lhe pedirá para fazer o login antes de ir adiante. Dica rápida: 
Certifique-se de estar conectado à conta que você deseja associar 
ao anúncio do Google Meu Negócio que você está criando.

Passo 2: Como Encontrar sua Empresa ou Criar um 
Novo Anúncio  
 
Procure o nome do seu negócio, mesmo que você não tenha 
estabelecido um anúncio. Não é raro que alguém já tenha listado sua 
empresa. Se ela não aparecer, clique em Inclua sua empresa no Google.

Passo 3: Defina seu Nome e Categoria  
 
Adicione seu nome comercial e depois selecione a categoria 
que melhor descreva seu negócio. De uma perspectiva SEO, é 
importante se você quiser aparecer na página de resultados do 
Google quando os clientes estiverem procurando por um produto 
ou serviço que você oferece.

Defina suas categorias primária e secundária, e aproveite as 
sugestões geradas automaticamente pelo Google se você estiver se 
sentindo preso.

https://www.google.com/business/
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Passo 4: Defina o Endereço da sua Empresa  
 
Este passo ajuda o Google a diferenciar entre empresas com loja 
ou um escritório e empresas sem serviço presencial. Escolha a que 
melhor se adapta ao seu negócio. 

Nota: Mesmo que você não forneça serviço presencial, você ainda 
pode selecionar um local no qual você atende clientes, o que ajudará 
a trazer novos clientes relevantes para sua empresa. 

Passo 6: Adicione seus Detalhes de Contato  
 
Ajude os clientes a entrar em contato, incluindo detalhes de contato 
em seu anúncio. Adicionar seu site ao seu perfil do Google Meu 
Negócio pode potencialmente levar um cliente ao seu site, onde 
você pode convertê-los mais facilmente. Da mesma forma, listar 
seu número de telefone dá aos clientes uma maneira de entrar em 
contato diretamente com você.

Passo 7: Finalize e Verifique o seu Anúncio 
 
Depois de preencher as informações relevantes, você pode enviar 
seu anúncio. 

Para que seu anúncio no Google Meu Negócio apareça, você precisa 
verificá-lo. Isto pode levar alguns dias, embora você possa otimizar 
seu anúncio enquanto espera.

A maneira mais comum de verificar sua empresa é pelo correio - um 
cartão postal com um código de verificação será enviado a você. 
Recomendamos que você não faça edições em seu nome comercial, 
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endereço, categoria comercial ou solicite um novo código durante 
este período, pois isso pode retardar seu processo de verificação.

Dependendo do tipo de listagem da empresa que você está 
tentando gerenciar ou obter a listagem, você também pode ter a 
opção de verificar por telefone ou e-mail, ou usar os sistemas de 
verificação instantânea ou em massa do Google.

Otimize seus Negócios no Google Meu Negócio  
 
Agora que você configurou sua conta, otimize-a para aumentar seu 
retorno sobre o investimento. Faça isso:

	 • Mantendo suas informações do anúncio atualizadas
	 • Carregando fotos para o seu anúncio
	 • Adicionando informações sobre seus produtos/serviços
	 • Construindo a ferramenta FAQ do seu perfil
	 • Publicando artigos no Google

	 • Obtendo opiniões de clientes
 
Dica rápida: Baixe o aplicativo móvel gratuito do Google Meu 
Negócio, útil para mudanças em seu perfil.
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Cadastre-se no Bing Places  
 
Bing agora permite que você use suas informações do Google Meu 
Negócio para criar uma conta no Bing Places, economizando muito 
tempo e tornando-o um “no-brainer” para ser listado com ambos os 
serviços.

Um exemplo de anúncio no Bing Places
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CAPÍTULO 11

Use as Mídias Sociais 
para Aumentar o 
Tráfego
A mídia social pode não impactar diretamente o ranking SEO  
do seu site, mas é útil para melhorar a reputação da sua marca  
e distribuir conteúdo.

Reivindique Seus Perfis Sociais  
 
É sábio reivindicar todos os seus perfis de mídia social o mais rápido 
possível, mesmo que você ainda não tenha criado seu negócio.  
A maioria dos backlinks dos perfis de mídia social são nofollow  
(veja CAPÍTULO 9), o que significa que eles não ajudarão seu SEO, 
mas ainda podem lhe enviar muito tráfego.

Outra grande vantagem desta estratégia é que as páginas de perfil 
das mídias sociais podem muitas vezes ser muito bem classificadas 
nos SERPs. Isto pode ser enorme para a marca, pois permite que 
você tenha mais controle sobre os primeiros resultados de pesquisa 
que seus visitantes verão.

Vejamos o exemplo da Kinsta.

Se pesquisar no Google “Kinsta”, pode ver que os nossos perfis no 
Twitter, Facebook, LinkedIn, e YouTube estão todos classificados na 
primeira página. Se você for muito ativo no Twitter, pode também 
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qualificar-se para um resultado de pesquisa especial com os seus 3 
tweets mais recentes, como pode ver na SERP da marca Kinsta.

A utilização de perfis de redes sociais pode ser uma vitória 
instantânea para a sua marca, e requer muito pouco esforço.

A marca SERP da Kinsta

 
Utilize os Sinais Sociais  
 
Sinais sociais incluem atividades on-line relacionadas à sua marca 
que não ocorrem no próprio site WordPress. Isto inclui tweets, 
compartilhamentos, upvotes e outras indicações similares sobre a 
qualidade da sua marca.
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Os sinais sociais afetam o SEO? Infelizmente, não é clara.

No passado, vimos artigos de tendências nestes sites serem 
imediatamente classificados na primeira página do Google. Uma 
vez que não há mais tendências, a classificação desses artigos tende 
a flutuar e eventualmente se estabilizar em um nível em que eles 
serão classificados mais altos a longo prazo.

Como isso acontece? Nossa teoria é que a combinação da enorme 
quantidade de tráfego e de sinais sociais faz com que o Google veja 
esses artigos como altamente relevantes, o que faz com que eles 
subam nos SERPs. Muitos especialistas em SEO debaterão isto, mas 
já vimos este fenômeno acontecer muitas vezes.

Aqui está um exemplo de um artigo que escrevemos com um 
volume decente de palavras-chave que dispararam nos SERPs no 
dia seguinte, o que parece ser devido ao fato de termos conseguido 
muito tráfego social nesse artigo:

O tráfego de sinais sociais

A maior vantagem é que o compartilhamento, os sinais sociais e o 
tráfego mais intenso provavelmente influenciam seu ranking, de 
uma forma ou de outra. Criar um fluxo em torno de um conteúdo 
ajuda a colocá-lo na frente de mais pessoas, o que muitas vezes 
também leva a mais links à medida que outros fazem referência 
ao seu conteúdo a partir do seu próprio conteúdo. Portanto, 
recomendamos aproveitar ao máximo a
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Especifique o Social Markup  
 
O plugin Yoast SEO também permite que você acrescente um social 
markup. Isto ajuda o Google a conectar seus perfis de mídia social 
ao seu site, que é usado para alimentar o painel de conhecimento da 
sua marca. 

Basta listar seus perfis de mídia social a fim de associá-los ao seu site 
usando dados estruturados.

 
As configurações do Yoast SEO social
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Conclusão:
O SEO é essencial para o sucesso de qualquer negócio. SEO é 
uma maratona, não apenas uma corrida, mas ao trabalhar com este 
ebook, você certamente se aproximará da cobiçada posição de 
topo no SERPs.

Finalmente, nunca é demais ressaltar que o Google leva a 
velocidade da página muito a sério devido ao impacto que ela pode 
ter sobre a experiência do usuário do seu site. Você sabia disso?

	 •  1 em cada 4 visitantes abandonam um site se demorar mais 
de 4 segundos para carregar.

	 •  46% dos usuários não retornam aos sites com mau 
desempenho.

	 •  Os proprietários do site têm apenas 5 segundos para atrair os 
visitantes antes de pensar em sair.

Na Kinsta, usamos tecnologia de ponta como Nginx, PHP 8.0, 
contêineres de software LXD, MariaDB e VMs otimizadas para 
garantir que seu site carregue em um piscar de olhos. 

Portanto, se você quiser aumentar a velocidade do seu site 
e maximizar seus esforços de SEO, escolha Kinsta como seu 
provedor de hospedagem.

Veja porque a Kinsta é o provedor de hospedagem 
gerenciada ideal para você »

https://kinsta.com/pt/
https://kinsta.com/pt/
https://kinsta.com/pt/


2021




	_hwaz0psdtcqi

