
COMO 
ALAVANCAR SEU 

TEXTO NO 
GOOGLE



POR QUE DEVO ME 
PREOCUPAR COM ISSO? 

▹ Grande parte dos acessos que recebemos são 
advindos de pesquisas do Google, nas quais o 
usuário pesquisa uma ou mais palavras-chave e 
um de nossos artigos aparece nas primeiras 
posições.

▹ Quem está buscando uma informação no 
Google, quer uma resposta rápida e eficiente, 
de forma que a maioria dos indivíduos não 
chega à segunda página de resultados. 

▹ Pouco adianta ter seu artigo publicado, porém 
não visualizado. Seguindo nossas dicas, 
facilmente você alcançará a primeira página do 
Google!



HELLO!
I am Jayden Smith
I am here because I love 
to give presentations. 
You can find me at 
@username
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▹ Use termos acessíveis ao público em geral e iniciantes 
no Direito. Evite termos extremamente técnicos, já 
que as pessoas dificilmente usarão essas palavras em 
suas pesquisas

▹ Não escolha uma palavra-chave muito comum, pois 
quanto mais concorrência, mais difícil será alcançar 
uma boa posição

▹ Use a palavra-chave no título do texto (de preferência 
no começo), no primeiro parágrafo (para facilitar a 
identificação do assunto) e repita algumas vezes 
durante o desenvolvimento para que ela apareça em 
uma boa frequência.

 

ESCOLHA UMA 
PALAVRA-CHAVE



▹ Além de escolher uma imagem com uma boa 

resolução, verifique se ela se adequa ao layout do 

texto, pois muitas vezes ela irá sofrer cortes

 (para tanto, use a ferramenta de visualizar antes de 

publicar o texto).

▹ Obs: Cuidado com os direitos autorais! (verifique 

nossos Termos de Uso). Veja mais dicas sobre 

imagem no Tutorial: “Como publicar seu texto no 

Direito Diário”, disponível aqui. 

 

BUSQUE UMA BOA IMAGEM
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https://direitodiario.com.br/termos-de-uso/
https://direitodiario.com.br/material-de-apoio/


1.
TRANSITION 

HEADLINE
Let’s start with the first set 

of slides



“
O título da imagem deve 
descrevê-la apenas pelo nome do 
arquivo, separada por hífen. 

Preencha o campo de texto 
alternativo (alt text) com a 
palavra-chave do texto. 

Como o robô do Google (ainda) não 
consegue “olhar” para uma imagem 
e interpretar o que há nela, os 
campos textuais o ajudam a 
determinar qual o assunto da 
imagem inserida naquela página



OTIMIZANDO 
COMO SEU ARTIGO 
APARECERÁ NO 
GOOGLE
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TÍTULO
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O título do texto e o Título SEO podem ser 
diferentes, sendo o título do texto o que aparecerá 
na página da publicação e o Título SEO aquele que 
constará na página de busca do Google. 

Quanto ao tamanho, o título não pode ser muito 
curto, nem tão longo a ponto de não aparecer 
completamente na página de busca. O ideal é que 
sejam no máximo 63 caracteres.



SLUG (URL)

Slug nada mais é do que o que aparecerá na 
URL do seu post. Evite links feios e enormes. 
Retire os números e os conectivos como “de”, 
“a”, “para”. Use a palavra-chave e se necessário 
mais uma ou duas palavras.

Ademais, use sempre letras minúsculas na URL 
e não separe as palavras com com espaço, mas 
com hífens.

Fonte: Marketing de Conteúdo



META-DESCRIÇÃO
As meta-descrições podem aumentar bastante a 
taxa de cliques do seu post, portanto escolha um 
trecho que desperte a curiosidade do leitor e que 
indique que ele encontrará no seu texto a resposta 
para as suas dúvidas. 

Assim como o título, a meta-descrição não pode 
ser muito pequena ou muito extensa (não deve, 
conter mais do que 160 caracteres).

Outra indicação é utilizar a palavra-chave na meta, 
pois ela ficará em negrito, chamando a atenção do 
leitor. 



TORNANDO SEU 
TEXTO MAIS 

LEGÍVEL
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Em uma pesquisa feita 
pela Search IQ, a média 
de tamanho dos 
conteúdos que figuram 
nas primeiras posições 
do Google era de 
aproximadamente 2.500 
palavras. 

Fonte: Rock Content

TAMANHO DO TEXTO

Independente do 
tamanho do texto, o 
leitor precisa ler o seu 
conteúdo e ter todas as 
suas dúvidas sanadas. 

Caso contrário, 
procurará outro texto 
que esclareça melhor 
os seus 
questionamentos



LEGIBILIDADE

Nós, operadores do Direito, temos a péssima 
tendência de escrever textos cansativos, com 
períodos e parágrafos longos, além de utilizar 
vocabulário rebuscado. 

Você deve ter em mente que os usuários nem 
sempre leem o post inteiro, só “passam o olho”. 

Para tornar seu conteúdo mais fácil de 
assimilar, mantenha frases e parágrafos 
curtos, utilize subtítulos e prefira palavras 
mais comuns a termos técnicos. 



O Yoast indicará quais 
os parágrafos e frases 
“problemáticos”, basta 
selecionar o realce do 
texto. 



Links internos 
Uma ferramenta muito importante é direcionar 
o leitor para outros textos relacionados que já 
foram publicados no Direito Diário, por meio dos 
links internos no corpo do texto. 

Essa prática possibilita o aumento do tempo de 
permanência do usuário no site e, 
consequentemente, o aumento de visualizações 
em cada publicação.



Links externos
Se você identificar um conteúdo 
interessante, que trará benefícios e será 
útil ao seu visitante, você pode inserí-lo por 
meio dos links externos (especialmente na 
área das referências). Além de dar os 
devidos créditos, você agrega valor para o 
usuário, que terá você como uma indicação 
confiável. 



Alguma dúvida?

Entre em contato conosco 
por meio do e-mail

contato@direitodiario.com.br


