Kit de
ferramentas
para SEO da
SEMrush

Tabela de conteúdo
Introdução
Dicas e truques
Pesquisa competitiva
Relatório de concorrentes
Relatórios de Visão Geral e Posições
Lacunas de palavras-chave
Relatório de Backlinks de concorrentes
e Lacunas de Backlinks
Análise de Tráfego

Pesquisa por palavras-chave
Visão geral das palavras-chave
Ferramenta Keyword Magic
Dificuldade de palavras-chave
Insights de tráfego orgânico

Linkbuilding
Análise de Backlinks
Auditoria de Backlinks
Análise em Lote
Ferramenta de linkbuilding

Monitoramento de posição
Monitoramento de posição
Sensor

On Page & SEO Técnico
Auditoria do site
On Page SEO Checker
SEO Content Template

3 / 76

Introdução
SEMrush é um conjunto de ferramentas estabelecido e extremamente eficiente para
o marketing digital utilizado por mais de 4.000.000 especialistas do mundo todo. Nossa
suite é composta por mais de 40 ferramentas para auxiliar desenvolvedores web,
profissionais de marketing e criadores de conteúdo, especialistas em SMM e PPC,
gerentes de marca e PR.
Quanto ao SEO, nos orgulhamos de ter recebeido o prêmio de Melhor Suite de Software
de SEO de 2019 no European Search Awards, e os Prêmios de Pesquisa dos Estados
Unidos e Reino Unido. A SEMrush oferece aos especialistas em SEO uma variedade
de ferramentas auxiliares e essenciais confiáveis, e este e-book irá guiá-lo através
de todas elas.
Este PDF está estruturado da forma que segue um caminho lógico que o processo básico
de SEO percorre. Ensinaremos a usar nossas ferramentas para simplificar seu fluxo
de trabalho, analisar Big data de forma eficiente e tirar conclusões competentes. Tenha
em mente que todas as etapas sugeridas estão entrelaçadas e muitas vezes exigem
trabalho simultâneo e contínuo.
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Dicas e truques
Antes de começar a analisar o kit de ferramentas SEMrush, vamos abordar alguns
aspectos fundamentais para aprimorar as habilidades de SEO dos especialistas, ajudar
os recém-chegados a se adaptar e maximizar a eficiência geral.

Especifique!

Aprenda!

SEO inteligente exige que você
pense da forma local e entenda seu
público. Escolher a localização certa para
analisar e visar pode influenciar muito
o sucesso do seu negócio. SEMrush
fornece mais de 140 bases de dados para
análise de palavras-chave e você pode
usar nossas ferramentas para segmentar
regiões e cidades específicas. E uma vez
que a tendência de móbile-friendly chegou
para ficar, nosso banco de dados móvel
agora inclui 17 países, para que você possa
garantir que o seu site funcionará bem em
plataformas móveis.

Em nosso site, mantemos uma Base
de Conhecimento atualizada com
os manuais mais recentes que incluem
todos os novos recursos. E se você tiver
alguma dúvida, você sempre pode contatar
nosso suporte ao cliente.

Além de ajustar o seu SEO para diferentes
locais e dispositivos, você também
deve olhar para o seu site. Não é uma
entidade sólida, os sites são compostos
por várias partes. Claro, um SEO de
sucesso exige que você trabalhe em todo
o site, mas nem todas as suas partes são
igualmente importantes. E quando se trata
de ranqueamentos, lembre-se que você está
promovendo páginas específicas. Por essas
razões, você pode querer configurar nossas
ferramentas para analisar uma determinada
parte do seu site ou uma página específica.

Agende!
Configure notificações e agendamento para
automatizar relatórios, acompanhe seu
desenvolvimento de SEO e seja o primeiro
a detectar pontos de perigo e crescimento.
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Preste atenção aos nossos ícones de dicas, você irá encontrá-los no texto, identificando
as ferramentas relacionadas ao assunto.

Filtrar!

Integrar!

Além da funcionalidades básicas
de classificação e filtragem,
muitas de nossas ferramentas
incluem filtros avançados com
muitas outras opções para
incluir ou excluir palavras-chave
e intervalos de configuração para
várias métricas.

Conecte seu Google Analytics
e Google Search Console para
maximizar a eficácia das
ferramentas SEMrush e obter
uma imagem maior com os
dados analíticos da sua conta.

Delegar!

Exportar!

Para ajudá-lo a automatizar seu
fluxo de trabalho, a SEMrush
integrou a Trello em suas
ferramentas Site Audit e On
Page SEO Checker. Você pode
facilmente adicionar ideias
e problemas encontrados no
seu site à Trello para atribuir
e gerenciar tarefas.

A maioria de nossas ferramentas
permite exportar os dados. Clique
no botão Exportar no canto
superior direito do relatório para
abrir um assistente e selecionar
os dados para exportação. Se
você não precisa gerar o relatório
completo, você pode selecionar
as linhas para exportar. Todos
os filtros que você usou serão
aplicados aos dados e aparecerão
no relatório exportado.

Criar projetos!
Uma série de ferramentas
importantes do SEMrush requerem
a criação de um projeto. Todas
as ferramentas dentro de um
único projeto analisam o mesmo
domínio, desta forma você pode
acompanhar o seu progresso.
Compartilhe projetos com seus
colegas para uma cooperação
dinâmica e transparente.
Para iniciar um projeto, vá para
a seção Projetos no painel e clique
em Adicionar novo projeto no
canto superior direito. Se você
nunca lançou um projeto antes,
o assistente de configuração
vai oferecer a Criar seu primeiro
projeto. O assistente solicitará
que você especifique um domínio
e nomeie o projeto. Depois disso,
você poderá configurar cada
ferramenta individualmente.

A exportação para PDF tem
um botão próprio; use sua caixa
de configuração para configurar
e-mails e programar o envio
do PDF. Baixe o relatório clicando
em Exportar para PDF ou em
Criar relatório PDF personalizado
para usar a ferramenta Construtor
de Relatório para personalizar
o PDF de forma fácil.

Pesquisa
competitiva
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Pesquisa competitiva
Compreender os pontos fortes e fracos de seus rivais é crucial para o sucesso
do marketing. Seu negócio não está no mercado sozinho, e sempre é ameaçado pelos
concorrentes. Para aprender com os erros de seus oponentes, estudar suas melhores
práticas e identificar oportunidades você deve sempre fazer a análise competitiva.
Tudo isso é obviamente aplicável ao desenvolvimento da estratégia de SEO
também. Mas lutar por clientes no espaço digital tem seu próprio conjunto de regras
e métodos. Mesmo se você tiver a sorte de não tiver concorrentes diretos em seu
nicho, alguém de outra indústria pode ultrapassá-lo facilmente nos resultados dos
mecanismos de pesquisa. Para continuar na frente, você precisa acompanhar
continuamente as estratégias de seus rivais. Aqui estão os recursos da SEMrush que
podem ajudá-lo a pesquisar sua concorrência de forma rápida e fácil:

Relatório de
concorrentes

Relatório
de Posições

Relatório de
Backlinks dos
Concorrentes
e Lacunas
de Backlinks

Análise
de Tráfego

Lacunas de
palavras-chave
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Relatório de concorrentes
Um bom ponto de partida para começar a estudar seus rivais é o Relatório dos
Concorrentes na Pesquisa Orgânica. Ao inserir um domínio, você receberá uma lista de
sites concorrentes para as mesmas palavras-chave. Além de descobrir seus concorrentes,
vai obter algumas informações úteis, por exemplo o Nível de Competição. O relatório
é ordenado automaticamente por esta métrica e mostra seus concorrentes mais próximos.
Nível de Competição é calculado com base no número total de palavras-chave para
as quais seus concorrentes ranqueiam nos mecanismos de pesquisa e a porcentagem
de palavras-chave que eles têm em comum com você. Então, se um site ranqueia
bem para uma grande quantidade de palavras-chave, mas apenas uma pequena
quantia deles são aquelas palavras-chave que você também usa na sua estratégia, ele
não aparecerá como um resultado relevante. Por exemplo, a Wikipédia e o YouTube
certamente ranqueiam por algumas das palavras-chave que você está usando, mas
na maioria das vezes eles não são seus concorrentes.

Repare nos domínios que têm a maior quantidade de tráfego do motor de busca
e as palavras-chave em comum com você. Esses rivais devem ser os primeiros em linha
para a análise. Tenha em mente que você pode procurar concorrentes em plataformas
móveis, assim como em desktops.
Descubra concorrentes orgânicos!

Relatórios de Visão
Geral e Posições
Comece analisar o seu concorrente
conferindo o Relatório de Visão Geral,
obtendo uma visão panorâmica do
desempenho de seus concorrentes.
No campo de pesquisa digite o domínio
do concorrente que você deseja investigar
e selecione o país e o dispositivo que deseja
segmentar.
Na parte superior do relatório terá os
seguintes dados:
Palavras-chave - O número geral de
palavras-chave do nosso banco de dados
para as quais o domínio está ranqueado
nas top-100 posições.
Tráfego - o tráfego mensal estimado que
essas palavras-chave podem gerar.
Custo de tráfego - o custo estimado de
execução da campanha do Google Ads
para cada palavra-chave.
Tráfego de marca - O tráfego de pesquisa
de palavras-chave de marca.
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Tráfego sem marca - O tráfego de pesquisa
de palavras-chave sem marca.
O gráfico mostra as mudanças ao longo
de um período de tempo em termos de
palavras-chave ou tráfego. Você pode
alternar entre essas métricas e selecionar
o intervalo de tempo. Há também notas na
parte inferior do gráfico. Os ícones do Google
marcam as datas em que observamos
mudanças no algoritmo do Google.
Essas modificações podem influenciar
o ranqueamento dos sites. Você pode
adicionar notas personalizadas ao gráfico,
e acompanhar as informações do Sensor
da SEMrush que detecta alta volatilidade
em SERPs, ou quando a SEMrush atualiza
os bancos de dados. Todas essas marcas
terão ícones de diamante vermelho.
Você pode selecionar as notas que vão
aparecer no gráfico clicando em Notas
acima do gráfico e marcando as caixas
no menu.
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À direita está o widget de SERP Features. Ele mostra a porcentagem de cada recurso
de SERP especial ativado pelas palavras-chave para o qual o domínio em questão
é ranqueado. Clicando em qualquer um desses recursos irá apresentar na Tabela de
Posições apenas as palavras-chave com esse recurso de SERP nos resultados de pesquisa.
Observe que todos os recursos
da SERP estão divididos em
duas seções:

Vinculados ao domínio para
recursos que possuem um link para
o domínio. A filtragem para esses
resultados mostrará todas as palavraschave para as quais o domínio direcionado
possui um recurso de SERP.
Não vinculados ao domínio para recursos
que não possuem um link ou para o qual
o SEMrush não analisa os links. A filtragem
mostrará todas as palavras-chave com
um determinado SERP feature.

O filtro de recursos de SERP é uma grande ajuda para explorar a presença de seus
concorrentes em SERPs e suas estratégias de palavras-chave.
Tabela de posições é o coração deste relatório. Ela lista as palavras-chave para as quais
o domínio escolhido é ranqueado e, além da filtragem, você pode classificá-las usando
várias métricas. Use as setas ao lado do nome da coluna para classificar a tabela
em ordem ascendente ou decrescente.
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Aqui estão os dados de palavras-chave
que você pode coletar no relatório:
Pos. Mostra a posição da
classificação do URL na SERP
para uma dada palavra-chave no
período de tempo selecionado
(o número entre parênteses
mostra a posição anterior).

Volume é o número médio
de pesquisas por mês no banco
de dados escolhido (calculado
nos últimos 12 meses).

KD (Dificuldade da Palavrachave) estima quão difícil seria
classificar bem em resultados
orgânicos para uma determinada
palavra-chave.

CPC (custo por clique) é a média
de preço por clique para uma
campanha do Google AdWords.

URL é o URL exibido nos
resultados de pesquisa para uma
determinada palavra-chave.

Tráfego % - A parcela de tráfego
total levada para o site com
a ajuda da palavra-chave durante
um período de tempo específico.

Custos % - A parcela do custo
de tráfego total levada para o site
com a ajuda da palavra-chave
durante um período de tempo
específico.

Com. Densidade competitiva de
anunciantes usando a palavrachave dada para seus anúncios.

Resultados mostra o número
de URLs exibidas nos resultados
de pesquisa para a palavra-chave
fornecida.

Tendência apresenta as
mudanças de interesse em 12
meses para a palavra-chave dada.

SERP Dá uma visão rápida da
fonte da SERP onde o SEMrush
encontrou o resultado.

Última atualização O momento
em que a palavra-chave fornecida
foi atualizada pela última vez
em nosso banco de dados.

Descubra as melhores palavraschave de seus concorrentes!
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Lacunas de palavras-chave
Agora é hora de comparar o desempenho do seu site com o de seus concorrentes na
Análise de Lacunas e ver se a sua estratégia de palavras-chave é de alguma forma
deficiente. A ferramenta Lacunas de Palavras-chave permite comparar até cinco
domínios e descobrir as palavras-chave que esses domínios têm em comum, ou os
conjuntos exclusivos de palavras-chave para cada domínio. Você também pode definir
o tipo de interseção como exclusivo para as palavras-chave do primeiro domínio
e obter as palavras-chave para as quais apenas o primeiro domínio está classificado.

Palavras-chave que são exclusivas para seus concorrentes são provavelmente as que
você negligenciou e precisa incorporar em seus conteúdos. Para preencher as lacunas
com facilidade, use o SEO Content Template da SEMrush (aprenda mais sobre essa
ferramenta na seção de otimização on-page deste PDF).
Palavras-chave que são comuns entre você e seus concorrentes podem ser usadas para

saber onde você foi superado e precisa melhorar. Por exemplo, você pode aplicar filtros
para incluir palavras-chave com quais o seu concorrente classifica na primeira página
do Google (posições < 10) e você está na segunda página ou além (posições >10).
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Desta forma, você obterá o escopo das palavras-chave para as quais você precisa de
uma mudança de estratégia. Otimizar seu conteúdo para essas palavras-chave pode
ajudá-lo a chegar em primeiro na SERP, o que sem dúvida aumentará a visibilidade
do seu domínio.
Tenha em mente que, além de comparar as palavras-chave orgânicas você também pode
selecionar palavras-chave pagas e palavras-chave PLA para cada domínio. E se você
quiser ver uma representação gráfica do relatório (diagrama do Venn), você pode clicar
em Habilitar Gráficos.

Descubra as palavras-chave
comuns e únicas dos domínios!

Relatório de Backlinks dos concorrentes e de Lacunas de Backlinks
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Os backlinks são um fator de classificação muito importante, especialmente quando se
trata de links de recursos confiáveis da sua área. A ferramenta Lacunas de Backlinks irá
ajudá-lo a descobrir facilmente as oportunidades de linkbuilding com base nos backlinks
de seus concorrentes.
Mas primeiro, você precisa identificar seus concorrentes de backlinks, que podem ser
diferentes dos seus concorrentes de palavras-chave, já que seus adversários orgânicos
provavelmente possuem variados perfis de backlink. Digite seu domínio no Relatório
de Backlinks e mude para a guia Concorrentes.

Seus concorrentes são automaticamente classificados pelo Nível de Competição. Esta
métrica mostra a proximidade da concorrência e é calculada da mesma forma que
o nível de Competição na Pesquisa Orgânica. A diferença é que em vez de comparar
o número de palavras-chave em comum, ela usa o número de backlinks comuns
em relação ao número total de backlinks de um domínio.
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Você pode ordenar a tabela pelo número de Domínios de Referência Comuns,
o número total de Domínios de Referência ou o número de Backlinks. Você também
pode classificar pela Pontuação do Domínio (DS), que mostra a proeminência de um
domínio com base na quantidade de backlinks, ou pela Pontuação de Confiança (TS),
que mostra a confiabilidade de um domínio com base na qualidade de seus backlinks.
Para encontrar os domínios com links para o site do seu concorrente, mas que ainda não
deram um link para o seu site, clique no número de Domínios Referentes Comuns. Isto
irá levá-lo para o Relatório de Lacunas de Backlinks, onde você pode comparar até
cinco domínios, incluindo o seu. Selecione seu domínio no menu na parte de cima da
tabela para filtrar sites que não possuem links para o seu site. Voilà - você tem uma
lista de metas para sua estratégia de backlinks. Esta lista é ordenada automaticamente
pela Pontuação de Confiança. Você pode optar por fazer a classificação pelo número
de correspondências entre os domínios analisados ou pelo Índice de Domínio.

Analise os backlinks dos concorrentes!
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Análise de Tráfego
É uma boa ideia monitorar e analisar as fontes de tráfego de seus concorrentes para
descobrir se você precisa expandir ou ajustar sua estratégia de marketing. Embora
não consiga acessar os dados analíticos de seus concorrentes para obter os números
exatos, você pode usar a ferramenta de Análise de Tráfego da SEMrush e obter uma
estimativa precisa com base nos dados do fluxo de cliques de provedores terceirizados,
o que seria suficiente para avaliar seus concorrentes. Basta digitar o domínio que deseja
analisar e começar a absorver os insights.
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Comece com a aba Visão geral de tráfego
para obter um panorama rápido do
desempenho dos concorrentes em termos
de direcionamento de tráfego. Descubra
de onde vem a maior parte de visitantes
deles, seja o tráfego direto, de referência,
de pesquisa ou de mídia social. Descubra
quais sites de referência, redes sociais
e mecanismos de pesquisa trazem mais
tráfego para o site do seu concorrente.
Observe as taxas de rejeição e as durações
médias das sessões para saber quais
dos seus concorrentes têm os sites mais
interessantes e, em seguida, estude
cuidadosamente os concorrentes mais
fortes. Você precisa entender por que
eles atraem visitantes e como os fazem
ficar no site. Quanto mais tempo o cliente
permanecer no site, maior a chance
de uma conversão.
Confira os relatórios com informações mais
detalhadas de sobreposição de público,

fontes de tráfego, páginas principais
do domínio pesquisado, distribuição
geográfica de tráfego e distribuição
de tráfego entre subdomínios de um site.
Você precisa ter uma conta paga com
extenção da ferramenta de Análise de
Tráfego da SEMrush para obter relatórios
completos; caso contrário, você só
consegue obter informações de amostra
para três domínios: ebay.com, amazon.
com e searchengineland.com.
O relatório de Sobreposição de público
esclarece quantos usuários visitam os
sites de dois (ou mais) concorrentes. Você
também pode comparar a taxa de leitura de
várias mídias para encontrar os canais mais
promissores para anúncios e conteúdos.
Essas informações ajudarão a direcionar
seu público-alvo com mais precisão
e a descobrir oportunidades de parceria.

Analise o tráfego dos
concorrentes em detalhes
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O relatório Fontes de tráfego permite comparar vários concorrentes ao mesmo
tempo. Dessa forma você pode estimar o orçamento de marketing para cada um dos
canais digitais.
A aba Sites de destino também pode ajudar a refletir - ela mostra a lista de sites visitados
pelos usuários logo após o domínio analisado.

O relatório de Principais páginas (recentemente adicionado) ajuda a analisar o conteúdo
principal ou os funis de conversão de seus concorrentes, já que a lista dos URLs mais
visitados pode incluir páginas de checkout, avaliação e de agradecimento.
Também é possível filtrar dados históricos e regionais na ferramenta, desde que você
tenha uma assinatura paga da ferramenta de Análise de Tráfego da SEMrush.

Analise o tráfego dos
concorrentes em detalhes

Pesquisa por
palavras-chave
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Pesquisa por palavras-chave
Não há como negar: a pesquisa de palavras-chave é o principal pilar de SEO
de qualidade. Para ganhar tráfego relevante, você precisa encontrar palavras-chave
precisas e colocá-las para funcionar. Mas pesquisa de palavras-chave não serve
só para levar os clientes potenciais para o seu site, ela pode ser útil em todas as etapas
da sua estratégia de marketing digital.
A pesquisa de palavras-chave ajuda você a manter contato com seu público, já que
a consulta de pesquisa é a voz da demanda do cliente. Um mapa de palavras-chave
pode servir como uma forma de identificar nichos de mercado novos e rentáveis,
e pode até ser usado para moldar um esboço para sua estratégia de marketing. Mas
ainda assim, muitos profissionais de marketing abordam a pesquisa de palavras-chave
sem o respeito merecido.
Os motores de busca estão constantemente ajustando os algoritmos para melhor
decifrar a intenção dos usuários e fornecer os resultados mais relevantes para uma
consulta. E no mundo de SEO que está em constante mudança, o SEMrush oferece
uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a construir uma estratégia de palavraschave excepcional com o mínimo esforço:

Visão geral
das palavraschave

Dificuldade
das palavraschave

Ferramenta
Keyword
Magic

Insights
de tráfego
orgânico

Pesquise a demanda e encontre os
termos exatos para chamar a atenção
de usuários com palavras-chave
de cauda longa, cabeçalhos curtos
ou perguntas-chave!

Isso é só um trecho introdutório
Você pode baixar a versão completa aqui:
https://pt.semrush.com/ebooks/ferramentas-seo-semrush/

