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Primeiramente, o que é SEO?

SEO, acrônimo de Search Engine Optimization 
ou otimização para mecanismos de busca, é um 
conjunto de técnicas que visam melhorar o 
posicionamento das páginas de seu site nos 
resultados de pesquisa.

Descubra em apenas 5 minutos como está o SEO do seu site

SEO
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É possível dizer se preciso de SEO?

Descubra em apenas 5 minutos como está o SEO do seu site

Sim. Às vezes temos a impressão de que estamos bem 
posicionados nos resultados de pesquisa, especialmente 
quando buscamos pelo termo institucional de nosso 
negócio.

No entanto, com uma otimização SEO bem feita, é 
possível posicionar-se bem nas pesquisas que envolvam 
os termos de sua área de atuação ou mesmo os produtos 
e serviços que sua empresa oferece.

Por isso, criamos 6 testes rápidos para que você possa 
analisar os elementos básicos de otimização em seu site.



03

1. Confira a relevância de suas páginas nos mecanismos de busca

Descubra em apenas 5 minutos como está o SEO do seu site

Faça um teste: busque no Google por seus principais 
produtos ou serviços e verifique a posição em que você se 
classifica. Certifique-se de fazer isso em uma aba 
anônima do navegador. Assim, o Google não irá enviesar 
os resultados baseado em seu histórico de navegação.

Lembre-se também de que cada usuário utiliza um 
termo de pesquisa diferente, portanto, teste as possíveis 
variações em suas buscas. Por exemplo: “sapato 
masculino”, “comprar sapato masculino”, “sapato 
masculino preço”, “sapato masculino são paulo”, assim 
por diante.



1. Confira a relevância de suas páginas nos mecanismos de busca
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Muitos concorrentes aparecem 
em uma posição melhor do 
que a sua?

Busque agora pelo termo 
institucional de seu negócio (nome 
da loja, marca, etc.). Seu anúncio é 
completo? Utilize o exemplo de 
anúncio abaixo como padrão na 
hora de analisar o anúncio de sua 
empresa. Ele conta com descrições 
amplas, campo de pesquisa para 
busca interna e links para seções 
específicas do site. Mas não se 
esqueça: na hora de analisar o 
posicionamento de seu termo 
institucional, considere apenas os 
resultados orgânicos!

Exemplo de um resultado ideal. Imagem: Google.



2. Teste a velocidade de seu site
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Para testar a velocidade do seu 
site, você pode utilizar a ferramenta 
PageSpeed Insights do Google.

Teste seu domínio e descubra 
qual a sua nota, tanto em desktop 
quanto em mobile. Em seguida, 
compare essas notas com as notas 
de seus principais concorrentes.

Se você obteve uma pontuação 
de 85 ou superior, parabéns, seu 
site apresenta um ótimo 
desempenho. Entretanto, se você 
obteve uma pontuação muito 
baixa, considere corrigir os 
problemas apresentados no 
relatório.

Exemplo de resultado do teste de velocidade. Imagem: PageSpeed Insights.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pt-BR


3. Verifique se seu site é responsivo
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Verificar a responsividade de seu 
site é essencial, isto é, se ele se 
adequa aos dispositivos móveis. O 
Google já deixou de mostrar sites não 
responsivos em seus resultados de 
busca e, recentemente, também 
anunciou que vai passar a indexar 
primeiro as versões mobile de sites, 
portanto, é preciso ser responsivo!

Para verificar se seu site é 
responsivo é bem simples: acesse a 
ferramenta Teste de compatibilidade 
com dispositivos móveis do Google e 
descubra rapidamente.

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=pt-BR


4. Confira se seu site utiliza dados estruturados
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Acesse a ferramenta Structured Data 
Testing Tool , do Google.

Teste a URL de um de seus produtos, 
landing pages ou artigos. Dependendo do tipo 
de página que está em teste, você pode 
encontrar alguns tipos de dados estruturados, 
como os indicados na imagem ao lado.

As marcações de “Product” e de “Article” 
servem, respectivamente, para páginas de 
produtos e artigos. “Organization” pode ser 
encontrado na homepage, para transmitir aos 
buscadores algumas informações importantes 
sobre o seu negócio. Você deve encontrar a 
marcação de “Breadcrumbs” em páginas que 
possuem uma hierarquia bem definida, como 
artigos ou produtos categorizados dentro do 
seu site.

Além destes, ainda existem outros tipos de 
dados estruturados. Aprenda mais nesse 
artigo do Google.

Certifique-se de que seu site está bem estruturado.
Imagem. Google Structured Data Testing Tool.

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=pt-BR
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data


5. Verifique quantas das suas páginas estão indexadas
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Digite no Google “site:http://www.meusite.com.br” 
e verifique quantos resultados são encontrados:

O valor é próximo do número de páginas que seu 
site possui? Em caso negativo, suas páginas podem 
não estar aparecendo nos resultados de busca. Uma 
das maneiras de resolver isso é criar um Sitemap.

http://www.meusite.com.br

Aproximadamente 19.100 resultados (0,36 segundos)



6. Verifique se as suas URLs são amigáveis
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As URLs amigáveis são importantes tanto para 
os usuários quanto para os mecanismos de busca. 
Isso porque URLs como esta 
"http://www.meusite.com.br/produtos/canecas/" 
são mais fáceis de ser entedidas do que esta 
"http://www.meusite.com.br/produtos.php?categ
oria=9".

Tornar suas URLs amigáveis vai fazer com que 
seu site tenha um melhor ranqueamento, pois o 
algoritmo do Google poderá relacioná-las com 
suas palavras chaves. Nesse processo também 
ganha o usuário, que passa a contar com um 
caminho bem descrito, eliminando o receio de 
clicar nos links da sua página.



Conclusão
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Você sabia que 70% dos usuários que fazem 
uma busca no Google clicam nos resultados 
provenientes da pesquisa orgânica (não 
patrocinada)? Destes, mais de 60% clicam em um 
dos três primeiros resultados!

Tem interesse em melhorar o SEO do seu site e 
ser encontrado por esses usuários? Clique no 
botão abaixo para solicitar uma avaliação gratuita 
com a equipe da Raccoon.

FALAR COM UM ESPECIALISTA

http://www.raccoon.ag/fale-com-especialista/?utm_source=direct&utm_midium=referral&utm_campaign=checklist_seo&utm_content=material_seo


Sobre a Raccoon
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A Raccoon Marketing Digital foi 
fundada por dois exfuncionários do 
Google em 2013. Apesar de sua 
história recente, conta com uma 
das carteiras de clientes mais 
representativas do Brasil no meio 
digital e é duplamente vencedora 
do prêmio Abcomm como melhor 
agência de performance do país.



www.raccoon.ag

CASE FAST SHOP
Fast Shop alcança 65% 

de ROI de links 
patrocinados

CASE VIAJANET
Como a ViajaNet cresceu 

30% em receita acima 
do desenvolvimento do 

mercado

CASE DUTRA MÁQUINAS
Dutra Máquinas 

aumenta em 521% suas 
vendas com marketing 

de performance

https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.linkedin.com/company/3522517
http://www.raccoon.ag/blog/?utm_source%3Ddirect%26utm_midium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dchecklist_seo%26utm_content%3Dmaterial_seo
http://propmark.com.br/digital/fast-shop-alcanca-65-de-roi-de-links-patrocinados
http://www.raccoon.ag/case-viajanet/
http://nextecommerce.com.br/dutra-maquinas-aumenta-em-521-suas-vendas-com-marketing-de-performance/
www.raccoon.ag
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