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Cenário de SEO - Onde trabalhar?



SIOU?
CÉU?

ÉSSIOU?



SEO (Search Engine Optimization) tem o intuito de tornar
um site visível nos resultados de busca orgânica



MERCADO DE BUSCA



A INTERNET NO BRASIL

O Brasil ocupa a 3ª posição em quantidade de usuários
ativos na internet

52,5 milhões60 milhões198 milhões

Fonte: IBOPE Media – Dez/2012 - http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/brasil-e-o-terceiro-pais-em-numero-de-usuarios-ativos-na-internet.aspx



A INTERNET NO BRASIL

Fonte: IAB Brasil – Indicadores de Mercado 2012
http://www.slideshare.net/rkiso/indicadores-de-mercado-iab-brasil-2012-13327514

A internet já é o segundo
meio em faturamento do
país

Bolo publicitário digital
estimado: R$ 3,040 bilhões

• 50% mídia display

• 50% buscadores



Comportamento do usuário



Comportamento do usuário

BRINCADEIRA!

:P



As pessoas sempre realizaram buscas
de forma “offline”

BUSCAR FILMES
PARA ALUGAR

BUSCAR EMPREGO
NOS CLASSIFICADOS

BUSCAR LIVROS
NA BIBLIOTECA

BUSCAR PRODUTOS
NO MERCADO

BUSCAR TELEFONES
NA LISTA



>

google

Para os novos consumidores, a busca
na Internet é uma prateleira digital



Para isto, podem utilizar diversos canais



Mais de 1 BILHÃO de buscas por dia



Google Trends: O que está sendo buscado agora?

http://www.google.com/trends/hottrends



O que “O que “bomboubombou” em 2012” em 2012

GoogleGoogle – – “Zeitgeist 2012: Year In Review”:“Zeitgeist 2012: Year In Review”:

http://www.youtube.com/watch?v=xY_MUB8adEQ http://www.youtube.com/watch?v=xY_MUB8adEQ 
GoogleGoogle – – “Zeitgeist 2012: Year In Review”:“Zeitgeist 2012: Year In Review”:

http://wwwhttp://www.youtube.com/watch?v=SAIEamakLoY.youtube.com/watch?v=SAIEamakLoY
GoogleGoogle – – “Zeitgeist 2012: Year In Review”:“Zeitgeist 2012: Year In Review”:

http://wwwhttp://www.youtube.com/watch?v=F0QXB5pw2qE.youtube.com/watch?v=F0QXB5pw2qE



81%81% dos usuários da Internetdos usuários da Internet
acessam sites através de umacessam sites através de um
mecanismo de buscamecanismo de busca

Os buscadores são Os buscadores são a ENTRADA para as presençasa ENTRADA para as presenças
digitais das marcas dos nossos clidigitais das marcas dos nossos clientesentes



STREAMINGSTREAMING

PLACESPLACES

SITE LINKSSITE LINKS

FOTOSFOTOS

VÍDEOSVÍDEOS

NOTÍCIASNOTÍCIAS

RECEITASRECEITAS

FILMESFILMES

RELACIONADASRELACIONADAS

SNIPPET CONVENCIONALSNIPPET CONVENCIONAL

Não basta aparecer nos resultados de pesquisa ouNão basta aparecer nos resultados de pesquisa ou
no topo da página... É preciso dominá-la!no topo da página... É preciso dominá-la!



Presença da marca nos ativos relevantes para a marca.

Dominação das Páginas
Sua marca deve estar onde seu público está.
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Paga-se pelo tráfego gerado (PPC)

Resultado curto prazo

Compra de posição

Garantira de visibilidade

Lead rápido

Não se paga pelo tráfego

Resultados no médio e longo prazo

Não garante posicionamento

Não pode comprar posicionamento

Lead mais qualificado

Busca Paga

Busca Orgânica

Como trabalhar no cenário de busca?



E como a Busca se conecta ao
cenário atual de mídia?



44% anúncios
de TV

...ou seja, através da busca você pode ampliar a
cobertura das suas campanhas on-line e/ou off-line

Fonte: iProspect Offline Channel Influence on Online Search Behavior Study (Fevereiro 2012)

Números midia online + offline

USUÁRIOS QUE BUSCAM ONLINE INFLUENCIADOS POR CANAIS OFFLINE

41%
35% revista

boca a
boca

23% rádio 13% outdoor



Novo PARADIGMA de mídia



Novo PARADIGMA de mídia



Mecanismos de Busca



Principais players do mercado de busca
(Setembro/2013)

MERCADO INTERNACIONAL

96%

3%

1%

MERCADO NACIONAL

80%

8%

5%

5%

0,5%

0,5%

Fonte: http://netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0&qptimeframe=Y
e http://clicky.com/marketshare/br/search-engines/



Fonte: Enquiro Search Solutions, Inc., July 2009
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16% dos usuários estão menos
propensos a comprar a marca
que não está na página de
resultados de busca

Other

Honda

E para 16%, não estar presente nas buscas é um
fator desmotivante para a compra



Gera impulso para
termos na busca

ajudando na

relevância do site

Torna o site mais
navegável, melhorando

o índice de
qualidade do site

SEO
Links
Patrocinados

Efeito push and pull: integração SEO com LP



Como o usuário se comporta na busca



Triângulo dourado antes da busca personalizada

Fonte: Search engine Land: 21/09/2007: http://searchengineland.com/eye-tracking-on-universal-and-personalized-search-12233



Como ficou com a busca personalizada



Direção do olhar com a busca personalizada



Diferença da busca personalizada e não
personalizada

Fonte: Search engine Land: 21/09/2007: http://searchengineland.com/eye-tracking-on-universal-and-personalized-search-12233



Pesquisa Eye tracking na busca universal

http://www.youtube.com/watch?v=w29DrEEsqT4&feature=player_embedded

http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html



Inversão da pirâmide

Buscador tornou-se a homepage do site

90% do tráfego vindo de buscadores vão para páginas secundárias

Usuários enxergam o buscador como forma de navegação no site

Home

Produto

Detalhe Produto

+

-

      V
      I      S
      I      T
      A
      S

Detalhe Produto

Produto

Home

ANTES HOJE



As palavras-chave no momento da busca



E o que as pessoas buscam?

A forma como as pessoas buscam está diretamente
ligada ao que se procura

Pessoas que sabem o
querem buscar

Pessoas que buscam
por produtos/serviços

Pessoas que buscam
por informação

“linha all black brastemp”

“purificador de água por 49 reais”

“geladeira escura”

“bebedouro de água”

“customização de eletrodoméstico”

“melhor filtro de água”



Google Instant



Buscas únicas são cada vez mais frequentes

Consulta média já consiste em 4 ou mais palavras

25% das consultas do usuário do Google são únicas , ou seja, sem que

nenhum outro usuário tenha utilizado o mesmo termo de consulta.

Fonte: http://www.experian.com/hitwise/press-release-experian-hitwise-reports-google-share-of-searche.html

LONG TAIL



Long Tail e SEO

Com a teoria Long Tail o trabalho de SEO deve ser focado em palavras com mais de
3 ou mais termos, que no conjunto geram um número importante de visitas

Volume de busca
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Teoria Long Tail de Chris Anderson

http://www.youtube.com/watch?v=Abf8ySWVJuA



Conclusões sobre o comportamento na busca

80% das buscas não passam da primeira página

A direção do olhar na busca é da esquerda para
direita, dando ênfase no titulo e na URL

As palavras-chave são cada vez mais longas

A página de entrada na busca deve ter a resposta rápida
para o que foi buscado



MECANISMOS DE BUSCA



Como funciona o buscador
http://www.insideyoursearch.com/



Diretórios: DMOZ

http://www.dmoz.org/World/Portugu%C3%AAs/



Diretórios: Altavista

Início: 1995



Diretórios: Cadê?

Início: 1995



Crawlers e Algoritmo: Google!

Início: 1998



Como eles encontram os sites?

O que eles vêm no site?

Como eles relacionam o conteúdo
do site?

Olá, eu sou
o Crawler!

Para entender melhor o funcionamento, vamos ver
o passo a passo do robô dos buscadores (crawlers)



Geram
resultados
de busca

Indexam a
página no banco
de dados

Navegam pela
web de link em link

Encontram a
página e lêem
o conteúdo

Relacionam o
conteúdo às
palavras-chave

Aplicam o sistema de algoritmo
para dar notas às páginas

Robôs em ação

Mecanismos de Busca “soltam” seus robôs à
procura de conteúdo para apresentar aos usuários



Os robôs também usam os links entre páginas para
navegar e relacionar o conteúdo

Para chegar ao site da FIAT, o robô pode fazer o seguinte caminho:

Navegando pela web, o
spider chega ao site do
UOL

Através de um link, ele
chega à página do
WebMotors

Um link na página de
CyberCook o leva até a
página da FIAT



Os robôs enxergam o código da página....



... e nem tudo que é visto por nós é visto por eles

LOGO MENU

FLASH

MENU

IMAGENS

IMAGENS



Os robôs não conseguem ler conteúdo em imagem

Conteúdo que não
consegue ser visualizado
pelo robô do buscador



Como o robô vai navegar pela páginas do site?
Ignorando as informações que não consegue ver

O robô leva frações de
segundos para navegar e
ler o conteúdo da página

Links em imagem

Menu  e  links  em  imagem Menu  e  links  em  imagem

Só vejo imagens
e não consigo
entendê-las

Links em imagem

Não consigo
navegar!

Menu e links em imagem

O menu do site está
inacessível...

O conteúdo e os links
também estão
inacessíveis



Como o robô enxerga o conteúdo de um site?

VISÃO  DO  USUÁRIO VISÃO  DO  ROBÔ



Aparência do resultado orgânico do Google

DESCRIÇÃO

SITELINKS

URL



Aparência do resultado orgânico do Bing

DESCRIÇÃO

SITELINKS

URL



Google x Bing x Yahoo



Operadores avançados de pesquisa

FUNÇÃO EXEMPLO DESCRIÇÃO

Pesquisa Exata “Carlos Eduardo Silveira"
Procura pela ocorrência EXATA (com as palavras agrupadas) de Carlos

Eduardo Silveira

Subtrair Resultado Ayrton  -Senna Remove  todos  os  itens  com  o  termo  'Senna'

Busca Alternativa Monica  (Belucci OR  Iozzi) Ou

Curingas "most *  woman" Troca  o  asterisco  por  uma  palavra  ou  frase  desconhecida.

Listar apenas um Site site:sadia.com.br Lista  todas  as  páginas  indexadas  da  Sadia

Procurar dentro de um Site site:sadia.com.br lasanha Procura pela palavra Lasanha no site da Sadia

Buscar por tipo de arquivo filetype:PDF TCC Procura  a  palavra  TCC  em  arquivos  com  extensão  PDF.

Combinar Informações filetype:PDF site:pt.wikipedia.org Procura por arquivos de extensão PDF no site da pt.wikipedia.org.

Buscando pelo URL inurl:brasileirao2013 Procura  brasileirao2013 na  URL  do  site.

Buscando pelo Texto related:www.sadia.com.br Procura por sites com conteúdo similar ao de Sadia

Buscando conceitos define:democracia Define  a  palavra  Democracia.

Buscando hyperlinks url:www.sadia.com.br. Busca por links para www.sadia.com.br em sites da internet

Titulo intitle:ronaldo e cafú Procura páginas que tenham Ronaldo e/ou Cafú no título da página.

https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=pt-BR



3 frentes de trabalho na otimização

Popularidade
(credibilidade)

Otimização de links internos e
externos

Eliminação de barreiras que
impedem a navegação dos robôs

Rastreamento
(tecnologia)

Otimização do conteúdo do site
(texto, títulos, imagens)

Conteúdo

Análise dos resultados do projeto



SEO busca maximizar a visibilidade nos buscadores, mas o consumidor final do site
são os usuários, e não os motores de busca.

A boa experiência do usuário no
site é fundamental para que ela se

torne uma conversão (cadastro,
venda, etc.)

Após o clique no resultado
na busca, o usuário deve

encontrar de forma fácil e
rápida o que procura.

Pensar em estratégias apenas para
a busca orgânica pode não trazer

os resultados desejados.

USUÁRIO DO SITE ROBÔ DO BUSCADOR

É importante saber que...



Resultados de SEO geram visibilidade, branding e
tráfego qualificado a médio e longo prazo

Visibilidade Posicionamento Branding
Tráfego

qualificado



Efeito gradativo do projeto

Posicionamento de palavras na SERP

Número de palavras vindas dos resultados orgânicos

Número de conversões vindas dos resultados orgânicos

Inbound links (links externos)

Número de páginas indexadas

Tráfego vindo de buscadores orgânicos

Métricas iniciais do
projeto sem

premissa

Métricas de tráfego,
dependem do

tagueamento do site

Preciso definir o que
será a conversão e

taguear o site

Inbound links será
trabalhado e avaliado a
medida que o site for

crescendo
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PLANEJAMENTO



Com o quê iremos trabalhar

68

Conversa com o cliente para entender as necessidades

Entender qual mercado o cliente está inserido

Cada projeto é uma atividade única, com seus objetivos singulares

Entender quais campanhas on e offline o cliente tem no ar



O que precisamos saber

Quais são seus concorrentes principais? Quais os pontos fortes e fracos em relação a concorrência?

Qual é seu público alvo?

Qual o objetivo da comunicação do seu site?

Qual é a métrica de sucesso para seu site? ( o que é considerado conversão) qual é seu objetivo com
projeto de SEO?

Quais as palavras você considera principais para seu negócio?

Qual site será trabalhado? Existem outros domínios para este site?

Qual é a freqüência de atualização do site?

Possui hotsites de produtos, campanhas, etc? Se sim, cite exemplos.

Envia press releases para o meio digital? Se sim, quantos por mês são enviados?

Qual ferramenta de mensuração de resultados do site

Já fez ou faz alguma campanha de Links Patrocinados? Já teve experiência com outra agencia de SEO


