
 

Search Engine Optimization – SEO 

Em português ele é conhecido como Otimização de Sites, MOB e Otimização para Buscas. O SEO nada 

mais é do que a otimização de uma página (ou até do site inteiro) para ser melhor compreendido pelas 

ferramentas de busca. A conseqüência da utilização das técnicas de SEO é o melhor posicionamento de 

um site em uma página de resultados de uma busca. 

Link Building 

Divulgação do seu site em outros sites, mas de uma forma que não seja spam. 

Guest Post 

Publicação de artigos em sites de outras pessoas. 

 

Como funcionam os mecanismos de buscas? 

As Ferramentas de Busca (Search Engine) atuam na coleta, análise e resposta. A coleta de páginas é feita 

pelos web crawlers que são robôs que “varem” todos os dados que encontram nas páginas Web (rede 

mundial de computadores), onde checam o conteúdo das páginas e vão armazenado os links contidos 

nelas para apresentar aos usuários nas pesquisas realizadas no Google, Yahoo, Bing e outros. Os 

mecanismos mais conhecidos que fazem isso são o Google Bot , o Yahoo Slurp e o MSN Bot. 

Os robôs rastreiam e analisam as páginas da Web e seguindo os links contidos nelas. Eles avançam de 

link em link e transmitem aos servidores os dados destas páginas da Web. 

O Google, buscador mais conhecido, não aceita pagamentos para aumentar a freqüência de 

rastreamento de um site nos resultados de pesquisa na Web, mas permite ao usuário através do Google 

Adwords realizar anúncios pagos os quais podem, se feito dentro dos padrões estabelecidos, indexá-lo 

entre os primeiros nesta categoria. 

É como uma biblioteca onde cada livro tem seu endereço ou como ruas e suas residências, no caso as 

ferramentas do Google cria índices e sabe encontrá-los rapidamente, para em seguida, expor o 

resultado da pesquisa ao usuário. 

Os sistemas de indexação do Google levam em consideração vários aspectos diferentes das páginas, 

como a data de publicação, seu conteúdo em termos de fotos e vídeos, dentre outros. O índice deste 

buscador ultrapassa os 100.000.000 de gigabytes e exigiu mais de um milhão de horas de computação 

para ser construído. 

Sitemap 

Informação importantíssima para os robôs, o sitemap (mapa do site) é um arquivo que lista as páginas e 

organização do conteúdo de seu site, os robôs lêem esse arquivo para rastrear seu site de forma mais 

inteligente e assim indexá-los nas buscas.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fadwords%2F&ei=6VcPVajIIandsATezIDQAQ&usg=AFQjCNF0DblZ1ZmRgHYlS54fsI3KgDb0Zg&sig2=vyXhFPEhH1dNMmG_fwIHyA&bvm=bv.88528373,d.
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fadwords%2F&ei=6VcPVajIIandsATezIDQAQ&usg=AFQjCNF0DblZ1ZmRgHYlS54fsI3KgDb0Zg&sig2=vyXhFPEhH1dNMmG_fwIHyA&bvm=bv.88528373,d.
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fadwords%2F&ei=6VcPVajIIandsATezIDQAQ&usg=AFQjCNF0DblZ1ZmRgHYlS54fsI3KgDb0Zg&sig2=vyXhFPEhH1dNMmG_fwIHyA&bvm=bv.88528373,d.


 

Redirecionamentos 

Sempre que você tira uma página do ar ou move ela para outro local é necessário informar isso para os 

mecanismos de busca e dessa forma evitar os conhecidos “Erro 404″ que provavelmente você já 

encontrou em algum site que navegou. Esse processo é conhecido como redirecionamento 301 onde 

você informa aos mecanismos de busca que a página A mudou para a página B ou se esta saiu do ar você 

coloca um outro link que mais se enquadra ao assunto desejado. 

Veja o infográfico feito pelo Google de como o processo de pesquisa acontece. 

 
Infográfico de Pesquisa Google – Fonte site Google – 22/3/15 

 
 

Google Adwords 

O Google Adwords representou em 2011 surpreendentes 96% dos quase 37,9 Bilhões de Dólares que a 

empresa faturou. 

Mas o que é Google Adwords? 

O Google Adwords, links patrocinados ou anúncios pagos são aqueles que você vê na parte lateral e 

superior quando faz uma busca por algo. Ele é interessante quando você quer expor melhor um produto 

e/ou para casos que uma página não possui muita relevância nos mecanismos de busca, ou seja, não 

figura entre as primeiras. 

Em matéria futura abordaremos como configurar o Adwords e seu funcionamento, no momento vamos 

nos familiarizar com alguns termos mais populares usados e de conhecimento necessário para ser criar 

uma campanha. A principio é importante saber que o valor mais alto não dita a regra, ou seja, se eu 

quero pagar no máximo 0,05 por clique e meu concorrente 0,10 não quer dizer que ele estará na 

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pt-BR/intl/pt-BR/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
http://pmemarketingdigital.com.br/v2/wp-content/uploads/2015/03/Pesquisa-Google.jpg


 

primeira posição, pois os mecanismos do Google não avaliam apenas o valor dos anúncios e sim o índice 

e qualidade (Quality Score) deles. Os componentes do Índice de qualidade (taxa de cliques esperada, 

relevância do anúncio e experiência na página de destino) são determinados toda vez que sua palavra-

chave corresponder à pesquisa de um cliente. 

Adwords: São os anúncios pagos, eles podem ser exibidos na rede de pesquisa do Google, em site de 

parceiros, que neste caso disponibilizam o espaço para propagandas, recebendo uma % sobre os cliques 

que ocorrem nestes anúncios. Isso é feito através de uma ferramenta chamada Google Adsense. 

Conversão: é o que todos que fizeram um anúncio querem que, ao clicarem em sua propaganda, isso se 

converta em uma venda ou contato. 

CPA – Custo por Ação: é o valor que você informa na configuração da campanha no Adwords de quanto 

quer pagar por uma conversão. 

CPC/PPC – Custo por Clique: é o valor que você informa na configuração da campanha de quanto quer 

pagar pelo clique em seu anúncio. Você pode configurar manualmente ou deixar o Google escolher 

baseado no orçamento que você escolheu para a campanha. Este é o modelo mais usado, pois permite 

ao anunciante pagar apenas se ocorrer cliques em seu anúncio. 

CPC Máximo: é o valor mais alto que você deseja pagar por um clique no seu anúncio. 

CPC Médio: é o valor médio cobrado por um clique em seu anúncio. Exemplo: se o anúncio receber dois 

cliques, um no valor de R$ 0,40 e outro no valor de R$ 0,80, seu CPC médio para esses cliques será de R$ 

0,60. Esses valores variam na medida em que entram novos anunciantes exibindo a mesmo tipo de 

anuncio/produto que o seu. 

CPM – Custo por mil impressões: é um valor estipulado por cada mil impressões, independente de 

ocorrer cliques ou não 

CTR – Taxa de Cliques (CTR, na sigla em inglês): número de cliques que seu anúncio recebe dividido 

pelo número de vezes que ele é exibido. Ele serve para avaliar a freqüência com que as pessoas clicam 

no seu anúncio depois de visualizá-lo, ajudando a avaliar a eficácia de um anúncio. Exemplo: se você 

tiver 5 cliques e 1.000 impressões, sua CTR será 0,5%. Quanto maior o CTR melhor o resultado. 

Impressões: vezes que seu anúncio foi exibido nas páginas de resultados de pesquisa ou em outro site 

da Rede de Display do Google. 

Palavra-Chave: São palavras que você coloca dentro do anúncio que esta criando. Para auxiliar o Google 

possui uma ferramenta chamada Planejador de Palavras Chave que exibe o volume de buscas e seu 

custo médio. Por exemplo, se você busca Fantasias da Frozen na Zona Norte de SP, isso é uma palavra 



 

chave. Você pode ter vários grupos de anúncios e fragmentar as respectivas palavras chaves dentro 

dele, isso é bom para você controlar quais anúncios tem um melhor resultado. 

Campanha: neste local você configura dados de onde sua campanha de publicidade será exibida, 

podendo ser Apenas na Rede de Pesquisa, Apenas na Rede de Display ou Rede de Pesquisa com seleção 

de Display. 

Grupo de Anúncio: os grupos de anúncio reúnem vários anúncios para uma determinada campanha. 

Anúncio: Local onde você configura as informações que aparecerão aos internautas durante suas 

pesquisas 

De forma hierárquica temos. 

1º Campanha <- 2º Grupo de Anúncio <- 3º Anúncio <- 4º Palavra Chave 

Por exemplo, uma campanha para Fantasias da Frozen 

Cria-se a campanha Fantasia da Frozen 

No grupo de Anúncios segmentamos os personagens: Anna e Elza 

Veja um exemplo de anúncio para Elsa isso é bom para controlar melhor o orçamento de uma 

campanha. No Anúncio criamos as “chamadas” para atrair a atenção dos pesquisadores interessados 

nesse produto, os campos são limitados, portanto deve-se ser o mais objetivo possível, vejamos alguns 

exemplos usados com a pesquisa “Fantasia Frozen” 

 

As palavras-chave são essenciais para ativar os anúncios, notem que a palavra digitada no campo de 

busca fica destacada no corpo dos respectivos anúncios, podemos usar diversas palavras chaves 

relacionadas, o próprio Google Adwords durante a configuração apresenta algumas palavras mais 

buscadas. Por exemplo, para um Anúncio da Anna podemos ter palavras chaves como: Fantasia da Anna 

Frozen, Roupa da Frozen Anna, Onde Comprar Fantasia Anna Frozen, etc. 

Dentro do Adwords existem diversas opções de configuração que o anunciante tem a disposição para 

atingir o público desejado, se quiser fazer anúncios somente para uma cidade é possível, se deseja 

apenas usuários de celulares é possível, assim como se esteja visível apenas em um determinado horário 



 

também é possível, ou seja, existem várias formas de anúncio e segmentação que veremos mais adiante 

além de algumas dicas para melhorar o posicionamento de um anúncio. 

Se deseja anunciar sua franquia on-line no Adwords veja o passo-a-passo no tutorial do Google abaixo, 

lembre-se que na URL deve constar seu domínio de franqueado (exemplo: www.animafest-

natal.com.br), para que dessa forma o sistema compute a origem do acesso e calcule suas visitas e 

vendas. 

 

Para criar sua campanha no Google Adwords acesse: https://www.google.com.br/adwords/how-it-

works/  

 

Em caso de dúvidas entre em contato conosco. 

 

Atenciosamente, 

 
C. Eduardo Gasparoni 
Coordenador de Marketing Digital 
administrativo@animafest.com.br 
Fone: (19) 3246-1314 | 3342-3605 
Skype: eduardo.animafest | animafest.com.br 
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