
As estratégias de SEO são mensuradas com o tempo 

As avaliações são feitas mensalmentes mas os 
impactos dos resultados vêm semestralmente

Pelo projeto está no ar por pouco tempo, trouxe 
números satisfatórios de junho19 em relação a maio19

170,45%
aumento

USUÁRIOS
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rápida e alta

https://www.ivm.cloud/
dados retirados do Google analytics

NOVOS 
USUÁRIOS
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evolutiva 
acima do 
esperado
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SESSÕES

Quase 3x 
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mês anterior
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1,81%
queda

36,93%
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PÁGINAS POR 
SESSÕES

Aumento de 
interatividade 

importante. 
Conteúdo 
com maior 

interatividade

https://www.ivm.cloud/


SEO IVM CLOUD
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Sobre a IVM Cloud
A IVM Cloud é uma plataforma que oferece Hospedagem de site 
confiável e com monitoramento.

Possui estrutura com cobertura nacional garante estabilidade de 
rede e performance.

Possuem um sistema de Backup diário garantindo tranquilidade e 
segurança.

Disponibiliza o primeiro mês de hospedagem gratuita.

https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


LINHA EVOLUTIVA SEO

Site sem indexação

Site sem acessos 
para mensurações 

de dados

Sem conteúdo 
adequado

Análises e Auditorias

Reunião e Estratégias

Acessos

Imersão

Aplicações

Média Usuários 
Dia

4

Média (Leads) 
Contatos Mês

10

Média Tempo do 
Usuário

00:4:22

antes em andamento...

dados retirados do Google analytics



PROCESSOS PRÉVIOS



Auditoria feita antes do início do projeto

● Verificação rápida
○ Indexação
○ Estética + Conteúdo
○ Palavra-chave
○ Imagens

● Análise Rápida
○ Semântica
○ Cabeçalho Principal (H1)
○ Palavras-chave
○ Velocidade de abertura

AUDITORIA PRÉVIA
https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


Auditoria Prévia
A IVM Cloud não tinha sido indexada ou seja não aparecia no 

Google.

Não havia aplicado uma quantidade adequada de conteúdo em 
suas páginas. 

Não tinha nenhum estudo prévio de palavras-chave relevante.

Nenhuma de suas imagens eram nomeadas. 

Seus cabeçalhos de organização de páginas (heading tags) não 
trabalhavam escalabilidade.

Não possuía conteúdo adequado para análise tecnológica eficaz. 

https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


Análise e preparação para aplicações

● Análise Geral
○ Imersão
○ Acesso GSC
○ Acesso Analytics

● Análise de Conteúdo
○ Reunião
○ Estratégia de Marketing

PREPARO APLICAÇÕES
https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


Preparo para as Aplicações
Imersão foi feita via pesquisas e análises de concorrência.

Não haviam sido criados os acesso às ferramentas de análise do 
Google (GSC e GA). Os acessos foram criados do zero.

Uma reunião foi feita e a estratégia foi deixada bem clara, tanto 
quanto briefing de investimento e escopo de projeto. 
 

https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


APLICAÇÕES



PALAVRAS-CHAVE
Arquivo com estudo de 
palavras-chave

● Lapidação de Volume de 
Busca

● Remoção de nomes de 
marcas



OTIMIZAÇÕES
Arquivo com espelhamento atual 
da páginas e ao lado otimizações 
detalhadas com a aplicação do 
estudo de palavras-chave.

Antes Otimizado



TÍTULO E DESCRIÇÃO

Título adequado, explorando 
palavras-chave e gatilhos mentais

Descrição com qtd. certa de 
caracteres explorando 
palavras-chave, branding e 
gatilhos mentais



CABEÇALHOS

H1 único usando palavras 
aplicadas no título e descrição

Escalabilidade respeitando 
hierarquia



Aplicações
Com base em seus concorrentes com colocações melhores no 

Google, assuntos relacionados e tipo de negócio criamos um 
estudo de palavras-chave. O volume de pesquisas e concorrência 

das palavras foram levados em conta.

Antes das otimizações do site, todas as páginas são espelhadas 
em um arquivo de excel para que texto por texto, imagem por 

imagem e cabeçalhos por cabeçalhos sejam otimizados e depois 
aprovados.

Todos os títulos e descrições de todas as páginas são aplicadas 
seguindo o estudo de palavras-chave, quantidade de caracteres, 

chamadas e gatilhos mentais estudados e vistos antes na 
estratégia de marketing.

https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


TECNOLOGIA



CHAMADOS

Favicon atribuído corretamente 
com o logo adaptado 

Sitemap atribuído com os 
requisitos de visitas e peso de 
atribuição ajustados para cada 
página. 

Incluído e configurado no Google 
Search Console

Robots criado e configurado 
tirando a indexação de páginas 
que continha dados pessoais e 
desnecessários

PageSpeed 
Mobile

PageSpeed 
Desktop

Em andamento otimizações 
PageSpeed. Otimização de 
imagens, renderização de 
abertura, minificação...



Chamados Tecnológicos
As implementações tecnológicas foram divididas em chamados e 
resoluções.

O site não possuía ícone na barra do navegador chamado de 
favicon. A aplicação foi feita de forma correta usando o logo de 
forma ajustada para não perder em experiência do usuário.

Tanto robots (arquivo que impede algumas páginas de serem 
indexadas) quanto sitemap (mapa do site feito para navegação 
dos “robôs” dos mecanismos de busca) não existiam. Ambos 
criados, configurados e atribuídos no GSC.

A auditoria do Page Speed foi feita e as atribuições estão sendo 
aplicadas

https://www.ivm.cloud/

https://www.ivm.cloud/


Conclusão

No momento não existe investimento em SEM (mídia 
paga) ou criação de conteúdo para alavancar a 
estratégia Offpage (vinda de fora do site).

A concorrência neste segmento de mercado é muito 
grande, a evolução das palavras-chave será 
acompanhada semanalmente para buscar trazer 
melhores posicionamentos.

Hoje não existe criação de conteúdo e nem páginas 
no Social para ajudar no tráfego.

Com tudo isso, os resultados orgânicos têm trazido 
ótimos resultados e a evolução mensal assusta.

As palavras-chave que trazem o usuário ao site fazem 
parte do estudo feito, assim, mostrando a importância 
tanto do estudo como das otimizações.

Próximos Passos

Conteúdo: Estimular criação de conteúdo para 
trabalhar todas as palavras-chave que trazem o 
usuário até a página.

Popularidade: Induzir estratégias de SEM para trazer 
branding (reconhecimento de marca). Criação de 
páginas no Facebook e Instagram impulcionando 
tráfego.

Tecnologia: Continuar com as otimizações trazidas 
pelo PageSpeed. Criação de dados estruturados para 
melhorar os posicionamentos na SERP (Tela de 
pesquisa do Google). 


