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O SINE (Site Nacional de Empregos) 
empresa pertencente ao Grupo Em-
ployer – referência em Recursos Hu-
manos no Brasil, procurou a Musardos 
Soluções Digitais com o desa�o de 
melhorar o seu posicionamento 
orgânico no Google para algumas 
palavras-chave, palavras que eram 
estratégicas para a empresa e em 
cidades especí�cas. Além disso tinha o 
objetivo de melhorar como um todo o 
desempenho do Portal, para que a 
receita �nanceira também aumentasse 
juntamente com a audiência. 

Desenvolvemos com o SINE um tra-
balho de consultoria de SEO – Search 
Engine

Optimization. O trabalho de consul-
toria de SEO realizada pela Musardos, 
consiste em um conjunto de ações 
para melhoria de desempenho para 
empresa utilizando técnicas de SEO 
para alcançar os resultados esperados. 

O trabalho se inicia com um a com-
preensão e de�nição conjunta dos 
objetivos do portal, no mapeamento 
do ranqueamento junto com o me-
canismos de buscas, na de�nição con-
junta de palavras-chave e de serviços 
que deverão ser trabalhados e seus 
resultados melhorados durante o 
período e no estruturação técnica 
(programação) total do portal.

SINE
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Trabalhos
Iniciais
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Iniciamos este trabalho primeiro corri- 
gindo estruturalmente o portal em 
conjunto com a equipe interna do SINE. 
Esse trabalho de correção estrutural 
teve duração média de 4 a 6 encontros. 
Apresentamos os pontos falhos do 
portal, as possibilidades de melhoria e 
em conjunto elaboramos o plano de 
ação. Trabalhamos em conjunto na 
programação do Portal e demais 
corrigimos algumas coisas que eram 
fundamentais para o bom funciona-
mento da empresa.
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Trabalhos
Iniciais
As reuniões quinzenais com duração de 
3 horas permitiram que toda a equipe 
SINE se envolvesse e compreendesse o 
porquê e como deveriam ser feitas as 
correções e novas execuções. Sem 
contar com prazo curto para realizar 
cada item apresentado. 

Com essas alterações, gerou um resul-
tado positivo imediato no Google Ana-
lytics conforme será apresentado neste 
documento.

Apresentamos a seguir as melhorias 
de alguns números do Google Ana-
lytics.
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Usuários de Setembro a Maio de 2015

Set/14

Usuários

Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

As métricas "Usuários" e "Usuários 
ativos" mostram quantos usuários 
interagiram com o seu site ou aplicati-
vo durante o período selecionado para 
ser mensurado.

O trabalho com o Sine iniciou em 
setembro de 2014 e em seis meses de 
trabalho, pode ser visto um crescimen-
to de 246,53% nos números de usuári-
os únicos. O número que a empresa 
obtinha em setembro de 2014 era de 
um pouco mais de 900 mil usuários 
únicos por mês e quando entregamos 
o trabalho �nalizado, o número ultra-
passava os três milhões de usuários

únicos mensais! 

Os números foram aumentando grada-
tivamente de acordo com o passar dos 
meses e com a realização da consulto-
ria de SEO feita pela Musardos.

M
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Desempenho Sessões de Setembro a Maio de 2015

Set/14

Sessões

Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

As sessões no Google Analytics é o 
conjunto de ações que os usuários 
executam dentro do seu blog. O 
usuário pode utilizar a página e �car 30 
minutos em outra aba, mas quando 
voltar, a mesma sessão será utilizada. 
Se o tempo for extrapolado, uma nova 
sessão será realizada.
  
De setembro de 2014 até maio de 2015 
realizamos um trabalho de desempen-
ho nas sessões da Sine e o resultado foi 
muito expressivo. Em setembro repre-
sentava um pouco mais de um milhão 
e meio de sessões, em maio de 2015

o número foi de mais de cinco milhões 
de sessões.

Alcançamos um número expressivo 
de crescimento, que é de 262,14% 
em apenas 6 meses de trabalho.

M
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Taxa de Rejeição

Rejeição

A taxa de rejeição é utilizada para 
medir o percentual de sessões de uma 
página única. Ela mostra o número de 
pessoas que saíram do seu site sem 
interagir com ele. E isso pode acontecer 
quando o botão “voltar” é apertado, ou 
então quando a aba é fechada.

A taxa de rejeição serve para que o 
dono da página saiba quando o 
usuário entrou no seu site mas não saiu 
da tela principal. É importante ter essa 
informação, para tentar reverter essa 
situação e fazer com que os usuários 
naveguem nas páginas para melhorar o 
desempenho do site.

M



09

Taxa de Rejeição

A taxa de rejeição da página em setem-
bro de 2014 era de 32,99%. E com 

esses 6 meses de trabalho, consegui-
mos uma queda expressiva para o Sine. 

O número foi para 22,69% e a queda 
foi de 10,3% na taxa de rejeição do 

site. Um destaque ainda maior para os 
meses que conseguimos reduzir a taxa 

para a casa dos 21%.

A taxa do SINE estava baixa quando foi 
mensurada. É importante ter taxa de 

rejeição baixa para que os usuários 
utilize cada vez mais o site, fazendo 

com que isso possa se reverter em visi-
bilidade e viralização para o site. 
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Páginas/Sessão

Páginas/Sessão

Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

As páginas/sessões são as interações 
feitas pelo usuário por um determina-
do período do tempo. Isso pode ser 
medido de diversas formas, por pági-
nas, interações sociais e até mesmo 
compras/vendas. Neste caso, as pági-
nas abertas pelo usuário foram mensu-
radas. Para que uma página seja con-
siderada encerrada existem apenas 
duas formas: tempo e alteração na 
campanha.

As páginas por sessão representa quan-
tas páginas o usuário acessou na 
sessão dele (visita). Isso representa que 
o conteúdo do portal é envolvente, 
fazendo com que o usuário visualize 
mais conteúdo (mais páginas) 
aumentando o tempo de permanência 
e com isso diminuindo também a taxa 
de rejeição. 

M
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Páginas/Sessão

As páginas por sessão ainda represen-
tam o tempo médio de páginas 

navegadas durante cada sessão. 
Quanto maior for o número, maior foi o 
tempo que o usuário gastou para aces-

sar o seu site.

O número do crescimento das páginas/ 
sessão foi grande. Houve um aumento 
de 3,4 páginas/sessão. E ainda neste 

período de mensuração que foi de 
setembro de 2014 até maio de 2015 

houve um pico de crescimento que foi 
de 7 páginas/sessão. 

M
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Duração Média da Sessão

Duração Média Sessão

Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

Para descobrir a média da duração da 
sessão, é feito o cálculo da duração 
total da sessão divididos pelo total de 
sessões para descobrir a média.

Além disso, o aumento na duração 
média da sessão foi de mais de 1 
minuto. 

Durante o período de mensuração, 
houve pico de mais de 2 minutos de 
diferença entre o primeiro mês de tra-
balho e o pico.

M
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Usuários Orgânicos

O número de usuários orgânicos teve 
um crescimento muito grande. O 
aumento foi de 253,84% em apenas 6 
meses de trabalho, tendo como pico o 
último mês de trabalho. 

O usuário orgânico é aquele que 
chegou no seu site sem anúncios. Não 
houve nenhuma in�uência externa. Ele 
chegou por meio de uma pesquisa 
“limpa”, sem tags, palavras-chave e 
links. Isso representa que a página está 
bem no ranking do Google e trazendo 
usuários para o site.

Usuários Orgânicos

Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

M
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Sessões - Origem Orgânica

As sessões orgânicas são os usuári-
os que vieram pela pesquisa sem 
tags, palavras-chave, links patroci-
nados ou sem qualquer gasto para 
que trouxesse o acesso.

O número de sessões orgânicas 
quando começamos o trabalho 
eram signi�cativas, mas nos seis 
meses de trabalho, esse número 
QUADRIPLICOU, tendo um al- 
cance de 271,66% de aumento  no 
número de sessões de origem 
orgânica. O pico desses números foi 
no último mês, após a crescente 
gradativa. 

Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Fim trabalho

M
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Palavras-
Chave

Os números mostrados serão de 
acordo com a posição no Google 

por palavras-chave.

Seguindo essa correção estrutural, 
focamos na melhoria de posicionamen-

to das palavras- chave que foram de�-
nidas no início do trabalho.

Desenvolver o trabalho em conjunto, 
permitiu que o SINE pudesse visualizar 
onde eram os pontos fracos que deve-

riam ser melhorados.

Algumas palavras que trabalhamos 
para melhorar o posicionamento do 

SINE apresentaremos neste documen-
to.
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Palavra-chave - Auxiliar Administrativo

Com um trabalho 100% ORGÂNICO, 
na data de 30/10/2014, ao pesquisar 
palavra “AUXILIAR ADMINISTRATIVO” 
o site do SINE estava em décimo oitavo 
lugar (18º) no ranking do Google. A 
partir deste momento, começamos a 
trabalhar juntos e um mês e meio 
depois, no dia 17/12/2014 a palavra já 
ocupou a 14ª colocação.

Depois de seis meses, no dia 
25/05/2015 a palavra AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO o site do SINE 
estava ocupando o PRIMEIRO LUGAR 
ao ser pesquisado do Google.

M
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Depois de seis meses, no dia 
25/05/2015 a palavra AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ao ser pesquisada 
no Google, ocupava o PRIMEIRO 
LUGAR em resultado 100% orgânico.

Tabela para ilustrar o crescimento:

Auxiliar Administrativo

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Auxiliar administrativo 18º 14º 13º 1º

M
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Palavra-chave
Vendedor

Ao pesquisar a palavra 
VENDEDOR, o resulta-
do foi ainda maior. 
Quando começamos a 
trabalhar juntos, na 
pesquisa a palavra não 
aparecia nem nas 100 
primeiras posições. Já 
nos dois primeiros 
meses, ela ocupou a 
TERCEIRA COLO-
CAÇÃO e assim se man-
teve nos meses posteri-
ores. 

Até que no dia 
25/05/2015 VENDEDOR 
ocupou o PRIMEIRO 
LUGAR na posição do 
Google, e isso com um 
trabalho 100% orgâni-
co!

M
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Após seis meses de tra-
balho, a palavra VENDE-
DOR passou da centési-
ma colocação no site do 

SINE para a primeira a ser 
pesquisada no Google.

Veja a tabela ilustrativa:

Vendedor

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Vendedor Não aparecia nas 10 primeiras 3º 3º 1º

M
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Palavra-chave - Assistente Administrativo

No ano seguinte, no dia 19/01/2015 a 
palavra ganhou duas posições e foi 
para 11º. Em maio de 2015, no dia 25, 
“assistente administrativo” foi para 
PRIMEIRO LUGAR no ranking, sendo 
ele 100% ORGÂNICO.

A palavra assistente administrativo ao 
ser pesquisada no Google em 
30/12/2014 se encontrava em 12º lugar. 
Dois meses depois, ele caiu uma colo-
cação, foi para 13º. 

M
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Seis meses após trabalharmos para o 
SINE, a palavra foi de 12º lugar para 
primeiro!

Tabela ilustrativa para mostrar o de-
sempenho da palavra “Assistente ad-
ministrativo” no ranking do Google:

Assistente administrativo

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Assistente administrativo 12º 13º 11º 1º

M
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Palavra-chave - Auxiliar de cozinha

No �nal de outubro de 2014, ao pesqui-
sar a palavra “auxiliar de cozinha” o site 
do SINE estava na décima colocação. 
Após dois meses de trabalho, a colo-
cação melhorou, foi para sexto lugar. 

No início de 2015, perdeu uma colo-
cação, indo para 7º no ranking do 
Google e no �nal de maio de 2015, 
alcançou o PRIMEIRO LUGAR (1º) com 
a pesquisa 100% orgânica.

M
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Tabela ilustrativa demonstra o desem-
penho entre o �nal de 2014 e a metade 

de 2015.

Auxiliar de cozinha

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Auxiliar de cozinha 10º 6º 7º 1º

M
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No início do trabalho, a pesquisa com a palavra trazia o SINE em 12º lugar no 
Google. Após dois meses, foi para 3º. No começo de 2015, perdeu três colocações e 
foi parar no 6º lugar. Depois de mais de 5 meses de trabalho, foi recuperado o ter-
ceiro lugar na colocação.

Tabela ilustrativa:

Palavra-chave - Auxiliar de limpeza

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Assistente administrativo 12º 13º 11º 1º

M
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No �nal de 2014, quando iniciamos o 
trabalho, a palavra “auxiliar de pro-

dução” não aparecia nem nas 100 pri-
meiras colocações quando pesquisada 
no Google. Após 2 meses de trabalho, 

ocupou o 5º lugar, assim permanecen-
do em janeiro de 2015. 

Após mais 5 meses de trabalho, em 
maio de 2015, ao digitar “auxiliar de 

produção” SINE foi o PRIMEIRO site a 
aparecer nas pesquisas.

Palavra-chave
Auxiliar de produção

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Auxiliar de  produção Não aparecia 5º 5º 1º

M
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Na data de 30/10/2014 ao pesquisar as palavras-chave “auxiliar de serviços gerais”, o 
SINE não aparecia entre os 100 primeiros sites do Google. Após 2 meses de tra-
balho, a colocação foi bem mais agradável, foi para 12º lugar. 

Em janeiro de 2015, a palavra-chave foi para 10º lugar e cinco meses depois, dia 25 
de maio de 2015, chegou a ocupar o primeiro lugar!

Palavra-chave - Auxiliar de serviços gerais

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Auxiliar de serviços gerais Não aparecia nas 100 primeiras colocações 12º 10º 1º

M
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Quando foi iniciado o trabalho com o 
SINE, ao pesquisar “cozinheiro” a pala-
vra ocupava o 13º lugar no ranking do 
Google. Após 2 meses de trabalho, a 
palavra foi para 5º lugar.

Já no início de 2015, dia 19 de janeiro, 
duas posições foram ganhadas e 
ocupou o 3º lugar. Em maio do mesmo 
ano, a PRIMEIRA colocação foi conquis-
tada.

Palavra-chave - Cozinheiro

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Cozinheiro 13º 5º 3º 1º

M
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No início do trabalho, a pesquisa com a palavra trazia o SINE em 12º lugar no 
Google. Após dois meses, foi para 3º. No começo de 2015, perdeu três colocações e 
foi parar no 6º lugar. Depois de mais de 5 meses de trabalho, foi recuperado o ter-
ceiro lugar na colocação.

Tabela ilustrativa:

Em outubro de 2014, quando era 
pesquisada a palavra “recepcionista”, o 
site do SINE ocupava décimo lugar no 
ranking do Google. Em dezembro do 

mesmo ano, foi para 8º.

Em janeiro de 2015, foi para 3º no ran-
king e em maio ocupava o primeiro 

lugar nas pesquisas orgânicas.

Palavra-chave - Recepcionista

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Recepcionista 10º 8º 3º 1º

M
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Em outubro de 2014, ao pesquisar no 
Google a palavra-chave “vendedor 

externo”, o site do SINE aparecia em 12º 
lugar. Dois meses depois, ele caiu 3 

posições, aparecendo em 15º.

No início de 2015, o site apareceu em 
8º lugar e em maio do mesmo ano 

pulou para PRIMEIRO LUGAR ao 
pesquisar “vendedor externo”.

Palavra-chave - Vendedor externo

Palavra-chave 30/10/14 17/12/14 19/01/15 25/05/15

Vendedor externo 12º 15º 8º 1º

M
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No início de 2015, ao digitar a palavra 
“Motorista” na barra de pesquisa do 

Google, o SINE aparecia em SEGUNDO 
LUGAR. Após poucos meses de tra-

balho, em maio do mesmo ano, o SINE 
ocupou PRIMEIRO LUGAR! 

Palavra-chave - Motorista

Palavra-chave 19/01/15 25/05/15

Motorista 2º 1º

M



31

No início de 2015, ao pesquisar na 
barra do Google a palavra “secretária”, o 
site do SINE aparecia em DÉCIMO SE-
GUNDO lugar. E com pouco tempo de 
trabalho, já em maio do mesmo ano, 
houve um salto de 12º para 3º lugar no 
ranking do Google. 

Palavra-chave - Secretária

Palavra-chave 19/01/15 25/05/15

Secretária 12º 1º

M
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No início de 2015, ao ser 
pesquisada no Google a pala-
vra “estagiário”, o SINE apare-

cia na 17ª colocação. Após 
alguns meses de trabalho em 
parceria, a mesma pesquisa já 

marcava a SEGUNDA 
posição! Número importante 

para quem busca sempre me- 
lhores resultados!

Palavra-chave
Estagiário

Palavra-chave 19/01/15 25/05/15

Estagiário 17º 2º

M



33

Considerações
Finais
Nós da Musardos Soluções Digitais 
trabalhamos com SEO Search 
Engine Optimization e realizamos 
um serviço para o SINE com o ob-
jetivo de  aumentar o número de 
visitas e interações com o portal.

Se sua empresa precisa melhorar o 
posicionamento orgânico no 
Google entre em contato com a 
gente!

www.musardos.com
(41) 3532-2167
(41) 9.9938-7333
contato@musardo.com.br




