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Introdução
Bom, o SEO é algo que você deve levar a sério, e com o Wordpress tudo fica 

mais fácil, pois esta plataforma tem diversas funções, modelos de otimizações, 
plugins etc..

 
Afinal, é a plataforma mais utilizada no mundo.

 
Por isso criamos este Ebook que irá lhe auxiliar nessa parte de SEO

(Que é simplesmente a parte que fará seu site aparecer para milhares de 
pessoas gratuitamente).

 
Então, parece ser simples, mas não meça esforços e aplique todas as dicas e 

estratégias abaixo, pois nós testamos e realmente funciona.
 

Neste Guia você irá ver todas as principais estratégias e otimizações para 
fazer seu site Wordpress alavancar nas buscas!
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1. Use um plugin especialmente 
para o SEO de seu site

Com o plugin Yoast SEO você poderá melhorar e MUITO as otimizações de 
seu site.

 
Ele possui centenas de funções, desde otimização de títulos, robots, sitemap 

xml até integração com seu search console.
 

Ele tem a versão premium e a versão gratuita (mas pode usar a gratuita que é 
está ótimo, você terá todas as funções necessárias)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://br.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.youtube.com/watch?v=ebXGF6CdFtc
https://br.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
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2. Faça uma análise de 
palavras-chave

Definir as palavras-chaves de seu site ou artigo em específico é fator primordial 
para que você tenha resultados.

 
Esqueça toda aquela conversa de que você deve repetir dezenas de vezes a 

palavra-chave em seu conteúdo. Elas devem aparecer sim, mas de forma 
natural, você não precisa forçar nada, e se forçar, sabia que o tio Google irá 

perceber.
 

Existem diversas ferramentas para buscar palavras-chave, como o ahrefs, 
SEMRush e KWFinder, essas são as principais, porém são pagas, e como eu 
estou aqui para facilitar sua vida, eu vou te dar uma dica de ouro para buscar 

suas palavras-chave de forma fácil e rápida, que eu também uso para 
posicionar meus sites e de meus clientes, e arrasar no posicionamento de seu 

site.
 

A ferramenta gratuita é o Ubersuggest, é uma ferramenta muito boa pois você 
poderá analisar suas palavras-chave, ter ideias de novas palavras-chave e 
ainda por cima das uma espiadinha na autoridade de seus concorrentes no 

ranking.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outra ferramenta gratuita é a do próprio Google, que é o Google Keyword 
Planner, porém ela não mostra todos os dados que a Ubersuggest apresenta, 

pois é mais focada para o Google Ads.
Então antes de começar a criar conteúdo para seu site, blog ou e-commerce, já 
sabe ne? Foque nas palavras-chave que importam. Mais abaixo vou mostrar 

para você a fazer um título ideal que converte e posiciona.

https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
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3. Apareça para o Robô 
do Google

No Wordpress, tem uma opção que faz que com que o robô do Google não 
passe em seu site e com isso seu site não irá aparecer no Google. Ele ativa a 
opção “noindex”, por padrão ela vem desativada, mas vai que dá “a doida” no 

wordpress, então estou aqui avisando só para verificar esta opção e deixar 
desmarcada.

 
Caso você tenha recém criado o site, e não quer que o Google indexe ele “todo 

feio”, aí sim você deixa ela ativada, deixa seu site bonitão, e depois desativa 
ela.

 

https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
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4. Faça a configuração 
dos links permanentes

Quando você instala o Wordpress, por padrão ele deixa seus links deste 
tipo:

 
seusite.com.br/?p=158

 
E no SEO isso não é nada legal...

 
Ao configurar corretamente seus links, você poderá personalizar suas URLs 

do jeito que quiser, o nome desta função é Links Permanentes.
 

Por isso não se esqueça de deixar seus URL amigáveis ao tio Google, ele 
agradece :)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
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5. Cadastre seu site no 
Google Search Console

Meu amigo e minha amiga, se você tem um site na internet, você deve ter 
seu site cadastrado nesta ferramenta do Google.

 
Com ela você poderá analisar seus backlinks, palavras-chave que estão 

posicionando, quantos cliques estão tendo em cada uma, e mais um monte 
de coisas legais.

 
Resumindo ele mostrará o desempenho de seu site nas buscas do Google.

Para cadastrar seu site lá é bem fácil, basta acessar o Google Search 
Console, entrar com sua conta do Google mesmo, clicar em “adicionar 

propriedade” e colocar a URL de seu site.
 
 
 

DICA DO VINI:
Cadastre seu site duas vezes no search console (isso mesmo), cadastre 

ele usando www, e outro sem o www.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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6. Integrar seu site com o 
Google Analytics

Outra ferramenta interessante que você deve ter em seu site é o Google 
Analytics.

 
Nela você poderá verificar tudo sobre o tráfego que entra em seu site, como 

ele entra, de onde vem.
 

Para configurar, entre no Google Analytics com sua conta do Google 
também.

 
Em seguida, você precisa localizar seu código de acompanhamento, que 

deve estar em Informações de acompanhamento > Código de 
acompanhamento, copie e insira em seu site.

 
Também existe um plugin muito bacana que eu uso em meus sites, pois as 

estatísticas aparecem diretamente em seu painel Wodpress, não precisa 
entrar no Google Analytics, o plugin é o:
Google Analytics Dashboard for WP.

 

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://www.youtube.com/watch?v=LK7o8Nzoapc
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7. A Importância do 
Sitemap XML

Os sitemaps são utilizados para que o Google visualize e indexe com mais 
facilidade as páginas de seu site.

Ele é essencial e você deve ter ele em seu site se você quer ter um site de 
sucesso.

 
Para usar também é bem fácil, no próprio plugin do SEO Yoast você poderá 

ter esta função.
 

Vá no seu painel de controle e clique em SEO > Geral > Recursos.
Depois role para baixo e ative a opção “XML Sitemaps“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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8. Otimize seu site para 
dispositivos móveis

Isso é muito importante, hoje em dia com as atualizações do Google, é 
imprescindível que seu site esteja otimizado para dispositivos móveis.

 
Então escolha sempre um tema responsivo para seu site wordpress, teste 

ele em seu desktop, e em seu celular.
 

Algumas dicas de temas para blogs são:
 

Sparkling
 

Schema
 

Para Woocommerce:
 

Hestia (Versão shopping)
 

Flash
 

Você poderá testar a compatibilidade de seu site com dispositivos móveis 
com esta ferramenta: Google Mobile Friendly.

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://colorlib.com/wp/themes/sparkling/
https://br.wordpress.org/themes/schema-lite/
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9. Melhore a 
velocidade/desempenho 

de seu site
O desempenho é um dos fatores primordiais para um bom posicionamento 

no Google, com os passos abaixo você poderá melhorar isto.
 

Ver como está seu site atualmente
Bom, vou indicar para você duas ferramentas de análise de desempenho, a 
primeira é a do próprio Google, é o Google Page Speed, nele você poderá 

ver seu desempenho tanto na versão desktop quanto no mobile também.
A outra ferramenta é o GTMETRIX, este site irá lhe ajudar a medir o 

desempenho de seu site, e ainda indicar o que está atrasando o 
carregamento.

 
Verifique sua hospedagem

Tente sempre adquirir hospedagens de qualidade, não opte por aquelas 
muito “baratas” de 3 reais por exemplo. Opte por hospedagens de renome 

como Siteground, por exemplo, (Não estou fazendo propaganda, estou 
recomendando o que eu uso e acho bom para você).

Se você já tiver condições de um melhor investimento, opte por servidores 
dedicados.

 
Utilize um plugin de cache

Um plugin de cache irá fazer com que seu site carregue muito mais rápido, 
pois ele permite que você crie arquivos estáticos em HTML que seu servidor 

pode mostrar para os visitantes do seu site. Essa é uma alternativa mais 
rápida do que fazer scripts em PHP para o WordPress.

Os plugins que você pode usar são:
W3 Total Cache (Gratuito)

WP Super Cache (Gratuito)
WP Rocket (Pago)

 
Otimize suas imagens

As imagens de seu site também devem ser otimizadas, afinal, de pouquinho 
em pouquinho, se torna um grande resultado.

Para otimizar suas imagens, você tem algumas opções, veja abaixo:
 

1. Reduza o tamanho do arquivo executando suas imagens através de uma 
ferramenta como o TinyPNG.

2. Redimensione suas imagens antes de fazer o upload.
3. Instale um plugin de otimização de imagem como o WP Smush OU 

Imagify (Gratuito).
Eu particularmente gosto mais do Imagify, viu?

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://www.youtube.com/watch?v=LK7o8Nzoapc
https://developers.google.com/speed/
https://gtmetrix.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://br.wordpress.org/plugins/imagify/
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10. Corrigir links 
quebrados

Links quebrados você sempre deve corrigir, pois isto também impacta nos 
seus resultados orgânicos.

 
Veja esta maneira fácil e prática de ver quais links quebrados o Robô do 

Google detectou:
 

Vá no seu Google Search Console e clique em “Erros de rastreamento“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em seguida, abra cada erro e ele mostrará onde o link quebrado está. 
Depois, é só corrigir.

 
Mãos a obra!

https://developers.google.com/speed/
https://gtmetrix.com/
https://br.wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://wp-rocket.me/
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11. Tenha somente uma 
palavra-chave foco em 

cada página
Com base nas últimas atualizações do Tio Google e testes, nós 
recomendamos que você foque em apenas 1 palavra-chave por 

página/artigo em seu site.
 

“Ah Vini! Mas tem várias palavras-chave que posso ranquear e só vou poder 
uma do meu nicho?”

 
Não é bem assim meu caro e minha cara, é aí que está o Pulo do Gato!

Você poderá usar as palavras-chave complementares a sua principal 
utilizando ela nos tópicos de sua postagem, usando o modelo de título H2.

 
Claro, desde que fique de forma natural, sem forçar nada.

Exemplo, sua página é sobre bolas de futebol, então seu título principal 
ficaria mais ou menos assim:

Bolas De Futebol: Descubra tudo sobre elas – Nome de seu site
 

No seu artigo, terá tópicos com suas outras palavras-chave em H2.
Quais tipos de bolas existem?

Texto.........
Como é feita as bolas de couro?

Texto..........
 

Viu? Resumindo você poderá trabalhar várias palavras-chave em seu artigo.
O Plugin Yoast SEO também vai lhe ajudar na criação do artigo, mas 

lembre-se, ele só auxilia você, não precisa confiar 100% estritamente no que 
o plugin diz, se você sabe que está correto e seguindo o que estamos 

falando aqui, manda bala!
Veja uma imagem de exemplo do Yoast:

DICA DO VINI
 

Faça seu título principal com 
até 65 caracteres, use este 

 
CONTADOR DE 
CARACTERES.

https://www.invertexto.com/contador-caracteres
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12. Criando um conteúdo 
de Alta Qualidade

 
Como você já deve ter ouvido falar, o tio Google ama conteúdos de alta 
qualidade, e são estes conteúdos que ele irá posicionar nas primeiras 

colocações.
 

Se você reparar nas 10 primeiras posições, os artigos contém:
 

1.    Conteúdo extenso, com muitos tópicos.
2.    Conteúdo realmente de qualidade e otimizado, com o intuito de ajudar o 

usuário.
 

Recomendamos que você criar artigos a partir de 1000 palavras, assim 
tornará seu conteúdo de nível mais alto (Mas não adianta escrever qualquer 

coisa viu? Escreva conteúdo relevante).
 

Se você puder, crie artigos de até 2400 palavras para alta concorrência.
Para saber as palavras-chave na qual vai usar, basta usar o Ubersuggest 

citado anteriormente.
 

Não esqueça, você deve entregar conteúdo de extrema qualidade para seu 
visitante.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://developers.google.com/speed/
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13. Coloque links para 
sites de autoridade

Dica rápida porém muito eficaz.
 

Coloque links para sites de autoridade dentro de seu artigo ou páginas.
Estes links devem ser relevantes e que tragam boa experiência ao visitante.

 
Ao colocar links para fora de seu site, quando o Google passar em seu 

artigo, irá ver que você realmente está tentando ajudar seu usuário, e bum... 
lá vai seu site subindo mais ainda no ranking.

 
Ideal é que coloque 1 ou 2 links de fora em seu artigo, coloque a tag 

nofollow, ok?

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://developers.google.com/speed/
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14. Ligação Interna

Sempre que puder, no meio de seu artigo, pegue palavras-chave que 
tenham a ver com outro artigo que você tem, e crie links para ela.

 
O Yoast entra mais uma vez em cena, pois ao lado direito de seu painel de 

edição ele irá mostrar recomendações de links internos para seu artigo.
 

Aplicar isto tem vários benefícios:
Ajuda o Google a rastrear suas páginas com mais frequência

Ajuda o Google a entender o contexto da página
Mantenha visitantes por mais tempo no site

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://developers.google.com/speed/
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15. Otimize sua página e 
seus títulos de postagem

O título da sua página é a tag mais importante de sua página, pois é o título 
que irá aparecer nas buscas do Google.

 
Você deverá criar um título natural e com sua palavra-chave geralmente 

entre as 3 primeiras palavras do título.
 

Veja algumas técnicas abaixo:
1.    Deixe seu título com até 65 caracteres, o máximo seria 70.

2.    Crie um título bacana, olha os títulos de quem está na primeira página 
para sua palavra-chave foco, e poderá ter ideias, mas cuidado para não 

copiar títulos.
3.    Não repita a palavra-chave mais de uma vez no título, hoje em dia isto 

não é mais necessário.
 

Ao editar seu artigo ou página, logo abaixo do texto terá essas opções do 
Yoast que você terá como base para deixar seu título bacana.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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16. Otimize suas Heading 
tags

Heading tags são basicamente os subtítulos de seu artigo
Elas estão dentro do editor Wordpress quando você vai criar um artigo.

 
Hoje em dia o editor atualizou e mudou, recomendo utilizar este plugin: 

Editor Clássico que irá fazer voltar para o editor clássico, é bem melhor...
 

Irá aparecer assim no editor:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vou te explicar de um modo rápido como funcionam as Heading Tags:
H1 (Título 1) – Geralmente você não precisa mexer nisto, pois ela já vem 

configurada na maioria dos temas como o título do artigo. Deve-se ter 
somente 1 H1 por página que é o título.

 
H2 (Título 2) – É um subtítulo que você coloca em seu artigo, pode usar 

quantos quiser dependendo do tamanho do artigo.
 

H3 (Título 3) – São tópicos que vão abaixo do H2.
 

Os outros será difícil você usar, mas se usar basta seguir a ordem, h2, h3, 
h4 e etc..

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://br.wordpress.org/plugins/classic-editor/
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17. Otimize suas URLs

Sempre que for criar uma página ou artigo, por padrão o Wordpress irá gerar 
um URL automático para seu artigo, exemplo:

 
O título de seu artigo é:

Como aprender a jogar xadrez de forma simples e prática
 

O Wordpress fará isto:
seusite.com.br/como-aprender-a-jogar-xadrez-de-forma-simples-e-

pratica
 

Uma URL deste tamanho é totalmente desnecessária para o Google, o ideal 
é fazer assim:

seusite.com.br/aprender-jogar-xadrez
 

Deste modo já está ótimo, faça desta forma que é sucesso!

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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18. Otimize sua meta-
description

Meta description ou meta descrição, é aquele texto que aparece logo abaixo 
de seu link no Google, veja um exemplo:

 
 
 
 
 
 
 

A meta description não é um fator de ranqueamento, pois o google pode 
alterar ela conforme o conteúdo de sua página e o que o usuário pesquisou.

 
Porém é interessante colocar para sempre o usuário saber do que se trata 

esta página.
 

O ideal é que seja uma descrição de até 140 caracteres.
 

Coloque a descrição muito bem feita, pois ela pode chamar a atenção do 
leitor e aumentar seu CTR.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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19. Incluir “schema 
markup”

Utilizar Shema Markup também é uma ótima forma de otimizar seu 
artigo/página.

 
Esta função serve para você dizer ao Google informações específicas sobre 

seu texto.
 

Ao implementar esta técnica você poderá melhorar seus posicionamentos e 
aumentar o CTR de seu site.

 
Para saber se seu tema já veio com esta funcionalidade de dados 

estruturados, confira aqui.
 

Se não tiver instalado em seu site, este plugin pode lhe ajudar.
 

É só instalar e ativar, ele faz o resto para você

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://wordpress.org/plugins/schema/
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20. Otimizar para 
posição Zero

Então, não sei se você já ouviu falar desta posição, mas quando um artigo 
ou página aparece como na imagem abaixo, chamamos de posição 0. Pois 

ele irá aparecer cima de todos os links, até o primeiro colocado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essa posição zero, você receberá muito mais cliques e consequentemente 
tráfego.

 
Não existe uma maneira comprovada de conseguir este lugar, mas testamos 

algumas otimizações e funcionaram para isto:
- Adicionar o Schema ao seu site

- Pegar o seu primeiro parágrafo de seu artigo, e deixar bem explicativo e 
específico o que o usuário procura, utilizando sua palavra-chave principal e 

em 40 a 45 caracteres.
- Criar uma lista bem explicativa como na imagem acima.

 
Ah, para funcionar seu site deve estar na primeira página, não precisa ser na 

primeira posição, mas sim entre os links da primeira página.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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21. Otimizar imagens 
para robô do Google

Nós falamos lá em cima em otimizar as suas imagens em questão de 
desempenho, desta vez, é para otimizar para o robô do Google ler ela e 

saber o que significa.
 

Adicione o atributo Title na imagem
O título da imagem não é rastreado pelo Google, porém aparece quando o 

visitante coloca o mouse em cima da imagem.
 

Para adicionar o Title na imagem siga esses passos:
Passe o mouse sobre a imagem e clique no ícone de lápis, que exibirá a 

opção “Editar“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em “Opções avançadas“, você pode inserir o título da imagem.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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O atributo “Alt”
Esse sim, o atributo “alt” nas imagens é o que o Google irá ler, pois como 

você deve saber o robô ainda não tem inteligência para ler o que significam 
imagens, então adicionando o “alt” na sua imagem, você colocará um título 

para aquela imagem para o Google saber do que se trata.
 

Seguindo o mesmo caminho citado acima, você verá isto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também existe um plugin que faz isto, é o SEO Optimized Images
 

O nome do arquivo de imagem
O nome do seu arquivo de imagem também contribui para seu SEO.

 
- Exemplo de nome de arquivo errado:
site.com.br/images/585-df-5f-789frt.png

 
- Exemplo de nome de arquivo correto:

site.com.br/images/foto-imagem-correta.png
 

Para ajustar isto basta mudar o nome do seu arquivo de imagem antes de 
fazer o upload.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://br.wordpress.org/plugins/seo-optimized-images/
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22. Deixar os links em 
“No-Follow”

Sempre que for colocar link para outro site, seja de afiliado, ou parceiro, use 
links Nofollow.

 
Seu link ficaria assim:

 
<a href="http://exemplo.com.br" rel="nofollow">Nome do Link</a>

 
Pois se você manter links follow em sites que você não quer enviar 

autoridade, você irá estar “vazando” seu link juice.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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23. Adicione HTTPS ao 
seu site

O HTTPS hoje é oficialmente um fator de classificação e terão vantagem a 
outros sites que não tem HTTPS. Ele permite que seu navegador faça uma 

conexão segura, e criptografe todos os dados enviados.
 

Para mudar o seu site WordPress para HTTPS, é bem fácil siga os 
passos abaixo:

 
1. Certifique-se de que sua hospedagem de sites atual suporta HTTPS e 

SSL.
2. Compre um certificado SSL ou obtenha um através do comando Let’s 

Encrypt.
3. Instale o certificado SSL no seu host.
4. Verifique se o SSL está funcionando.

5. Redirecione seu domínio de HTTP para HTTPS.
 

Se tiver alguma dúvida, a maioria dos servidores de hospedagem prestam 
suporte sobre isto, cada servidor pode ter um método diferente de instalar, 

mas é bem simples.
 

Peça para seu suporte lhe orientar.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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24. Faça uma auditoria 
de SEO

Se você não sebe se seu site está realmente otimizado, além de ferramentas 
pagas como ahrefs e SEMRush, também existem ferramentas pagas que irá 

lhe ajudar a ver como está seu site.
 

Indico esta para você verificar seu site:
 

SEO Site Checkup
 

Ela irá mostrar mais de 50 variáveis de seu site, que poderão ser 
melhoradas ou não.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://seositecheckup.com/
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25. Utilizar “LongTail 
Keywords”

Long Tail Keywords, são palavras-chave de cauda longa, por exemplo:
 

"Como resolver um cubo mágico em 10 segundos"
 

Dependendo da competitividade das palavras-chave que você deseja, pode 
ser muito difícil alcançar boas posições, pois já existem sites veteranos, de 

muita autoridade. Por isso é muito interessante você aproveitar as “brechas” 
que muitos esquecem, e crie páginas otimizadas palavras palavras-chave de 

cauda longa, assim as chances de você posicionar na primeira página 
aumentam bastante.

 
Procure ideias de palavras-chave no Ubersuggest ou outra ferramenta paga 

caso você tenha acesso (KWfinder, ahrefs, SEMRush).
 

Esta técnica de utilizar palavras-chave cauda longa já foram testadas por 
nós e realmente funcionam, e não subestime, muitas delas tem um bom 

tráfego para seu site.
 

Afinal, é muito melhor ficar na primeira página em uma palavra-chave com 
600 buscas, do que na quinta página para uma palavra-chave de 20 mil 

buscas. A maioria das pessoas não passarão da segunda página.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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26. Construa backlinks 
de alta qualidade

Backlinks é um dos principais fatores de ranqueamento, mas não se engane, 
quantidade é diferente de qualidade, você deve focar em poucos links, 

porém de qualidade.
 

Pois o Google não posiciona seu site pela quantidade de links, e sim pela 
qualidade e relevância que o site que está linkando você, tem.

 
Então sempre que achar um blog legal do seu nicho, entre em contato com o 
dono do blog, oferecendo um artigo seu de alta qualidade, em troca ele pode 

deixar um link de seu site lá.
 

Outras formas de conseguir backlinks seria comprando. Porém é uma 
técnica “ilegal” aos olhos do Google, e se ele descobrir isto, você pode ter 

seu site banido para sempre.
 

Mas sendo sincero com você, hoje em dia o que move os posicionamentos, 
principalmente das palavras-chave mais difíceis são links, principalmente 
comprados a partir de estratégias secretas e quase que indetectáveis se 
forem bem feitas. Mais tarde posso ensinar você técnicas infalíveis para 

posicionar seu site com backlinks.
 

Mas resumindo de uma forma legal e bacana para conseguir links 
naturalmente, seria criando seu artigo, e divulgando para amigos e contatos 

que tenham outros blogs, quem sabe você pode ser indicado em algum 
deles.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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27. Monitore seus 
backlinks

Além de criar backlinks, você deve monitorar o links que estão sendo criados 
para seu site, através de outros sites.

 
Assim você terá uma noção da autoridade que seu site tem, pelo nível dos 

sites que estão linkando com você.
 

Também poderá verificar se tem algum link de spam, que poderá ser 
solicitada remoção via Google Disavow, via search console.

 
A ferramenta TOP número 1 do mercado para verificar backlinks hoje é o 

ahrefs, é uma ferramenta paga, usada por profissionais em todo o mundo e 
nós também usamos.

 
Mas os benefícios em usar ela são imensos, você poderá verificar, e analisar 

tudo sobre seu site e de seus concorrentes.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main
https://ahrefs.com/
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Conclusão
Como você viu acima, existem muitas coisas para serem otimizadas no 

mundo do SEO, e você deve levar em conta cada dica citada acima pois no 
final irá fazer uma grande diferença nos seus resultados.

 
Obs: Aplique todas as etapas citadas neste guia, por incrível que pareça, 

você pode se surpreender com os resultados.
 

Lembre-se, o SEO é um trabalho longo com resultados a longo prazo, 
quanto mais você “plantar” hoje, mais você “colherá” amanhã.

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about

