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Quadro anterior ao plano de SEO

Relatório anterior as alterações feito no SEMRush:

 

Apenas 9 palavras chave encontradas no site.



A AnimaServ não tinha um 
plano de SEO traçado e tinha 
uma quantidade de keywords 

bastante reduzida se 
comparado aos concorrentes. 

Sua posição não aparecia no 
quadro de concorrência devido 

a falta de critérios de SEO.



Planejamento de SEO

Arquitetura
Editar a tag <title> 
Tornar as páginas estão acessíveis aos buscadores
Editar a tag description
Editar o nome do arquivo das imagens
A tag H1 está bem definida
WWW e sem WWW
O Robots.txt instalado
O arquivo robots.txt sem bloqueiar as URLs
Colocar script do Google Analytics
Indexar o site no Google e Bing
O site é em HTML + CSS? (Sim)
A URL é amigável?(Se não, alterar)
Criar um Sitemap.xml e enviar ao Google e Bing
O site possui busca interna monitorada pelo Google Analytics?
Manter menos que 100 links por página
Verificar a velocidade das páginas
Duplicação de conteúdo
Garantir que o conteúdo seja original
Remover links quebrados
Investigar se há navegação inferior a cinco cliques
Cadastro no webmaster Google e Bing
Aplicar modificações nos sub-domínios



Quadro posterior ao plano de SEO

Após todas as mudanças no quadro de arquitetura os primeiros 
resultados impressos pela ferramenta do SEMRush:

206 keywords cadastradas e encontradas no site.



Concorrentes de SEO

Esta lista abaixo contém os principais concorrentes orgânicos 
da AnimaServ, seu nível de concorrência, palavras-chaves 

disputadas, quantidade de palavras-chaves, tráfego de 
visitantes, seu custo para SEM e a quantidade de 

palavras-chave em campanha.



Posicionamento Inicial

Gráfico de posicionamento orgânico:

A AnimaServ já se encontra num gráfico competitivo onde 
assume o segundo lugar em tráfego com um pouco mais de 

200 Keywords.
Seu principal concorrente anima-ba.com.br utiliza das vagas 

cadastradas em seu próprio site como palavras-chave e 
consegue alcançar a marcas superiores a 500 palavras-chaves.



Bônus

Além do plano de SEO, foi adquirido ao plano o 
certificado de SSL que trás segurança ao site e 

melhora o posicionamento orgânico.

Adicionamos um link direto para o AnimaServ no 
site https://www.vsmkt.com.br/trabalhos fazendo 
com que aumente a popularidade da AnimaServ 

segundo as métricas do Google.

OBS.: Notamos que nenhum dos concorrentes 
possuem o certificado de SSL o que colocará o 
site da AnimaServ a frente deles a longo prazo.

https://www.vsmkt.com.br/trabalhos


Resumo

O plano de SEO deve ser revisado sempre que 
possível, além de uma pesquisa no Google 
Analytics das métricas deve ser observado 
também as mudanças dos concorrentes, 

denunciando aqueles que utilizam spam e 
observando seus movimentos quanto às 

palavras-chaves.

A validade deste plano é de 6 meses, as 
métricas estabelecidas aqui devem se manter a 
não ser que mudem as engines de buscas ou as 

estratégias dos concorrentes.
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