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palavra-chave
no título

Você deve se certi�car de que suas palavras-chave 
estejam inseridas no título do vídeo. As palavras-chave 
re�etem os interesses e os termos mais buscados pelo 
público que você quer atingir.  Use estas palavras 
também no título do arquivo de vídeo que será usado 
para o upload no youtube. 

Escreva seu título de forma chamativa – Não deixe nada 
como “Arquivo 1” ou “Sequencia 1”. Sempre otimize seu 
título. Importante: O título do vídeo no youtube não é 
de�nitivo... então vale a pena fazer testes de conversão!

Use sua primeira ou segunda palavra-chave da melhor 
forma possível. Dentro das possibilidades, quanto mais 
palavras-chave forem usadas, melhor!

Não repita suas palavras-chave. Isso não vai te ranquear 
melhor no Youtube... lembre-se de utilizá-las da melhor 
forma possível.
Utilize todas as palavras-chave disponíveis para ter 

maiores chances de ser descoberto pelo algoritmo do 
Youtube.

Evite palavras que não tenham relação com seu vídeo, 
porque o objetivo do título é permitir que o seu público 
encontre seu vídeo e tenha vontade de clicar nele. 

1

4



De acordo com o Youtube “Quanto mais palavras incluí-
das na sua descrição maiores as chances do seu vídeo ser 
descoberto pelos buscadores”. Isso signi�ca que você 
pode utilizar todo o espaço da descrição para rankear 
seus vídeos. 

Utilize os 5000 caracteres dísponiveis, se possível.

Não �que repetindo sua palavra-chave diversas vezes a 
não ser que você precise, isso pode ser considerado 
“spam” pelo Youtube e você pode ser punido por isso.

Coloque o seu roteiro na descrição do vídeo do Youtube.
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palavra-chave
na descrição2
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Utilize quantas palavras-chave relevantes você puder 
nas suas tags (Incluindo sua primeira e sua segunda 
palavra chave)

Insira sua frase chave como se fosse apenas “uma tag”

Use suas frases chave sem aspas, isso te ajuda a 
aumentar as chances dos buscadores do Youtube 
acharem seu conteúdo dentro de mercados que você 
nunca chegou a pensar.

Sempre utilize varias palavras e frases como “uma tag” 
quando quiser �car ranqueado por uma determinada 
palavra chave

Veja as Tags utilizadas em outros canais: abra um vídeo 
de um grande canal e utilize CTRL + U em seguida CTRL 
+ F e procure por keywords, lá estarão as keywords de 
um determinado vídeo.
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palavra-chave
nas tags3
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links externos

Com toda a certeza isso é fator primordial para quem 
quer se ranquear em uma palavra chave particular, prin-
cipalmente para o Google.

Se você quiser ranquear seu vídeo para uma palavra 
chave especí�ca como “bolo de chocolate” você precisa 
ir atrás de blogs, sites, compartilhadores de vídeos, 
agregadores de links que vão compartilhar seu link 
dentro de suas páginas.

Utilize midias sociais para compartilhar seu conteúdo.
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O conteúdo é o que mais importa, pois ele engaja seu 
público e faz com que ele queira assistir. 
Desta forma, quanto mais tempo você consegue segurar 
a atenção do seu público melhor seu vídeo será 
ranqueado
Utilize a estrategia da teia de vídeos para os seus 
melhores vídeos relacionados. Isso aumentará o tempo 
de visualização média dos seus vídeos.
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tempo de
visualização5

visualização total
do canal 6

Embed seu vídeo em sites de grande tráfego.

Faça propaganda (mesmo que barata) do seu canal

Anucie seu vídeo em sites e midias socias.

Estudos mostram que os compartilhamentos são 
maiores em dias úteis como terças ou segunda-feiras



Use anotações para gerar mais ‘Curtidas.

Utilize chamadas para ação para gerar mais curtidas 
para o seu vídeo.

Fale na sua descrição para o seu público curtir seu video.

Embed seu vídeo no seu blog.

Embed seu vídeo em um artigo.

Embed seu vídeo em um Press Release ou na sua news-
letter.       

CURTIDAS E EMBEDS
CHECKLIST SEO DO YOUTUBE
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Use anotações para gerar mais Curtidas.

Utilize chamadas para ação para gerar mais curtidas para 
o seu vídeo.

Fale na sua descrição para o seu público curtir seu video.

total de curtidas
e “descurtidas”7

total de
embeds8

Embed seu vídeo no seu blog.

Embed seu vídeo em um artigo.

Embed seu vídeo em um Press Release ou na sua news-
letter.       



Peça para o seu público compartilhar seu vídeo.

Use anotações para seu público compartilhar seu vídeo.

Use sua descrição para seu público compartilhar seus 
vídeos.

Crie sua própria Lista de reprodução.

Peça para seus usuários adicionarem seus vídeos na lista 
deles.

Crie uma competição para ver quem cria a melhor lista 
com seus vídeos (Procure ajuda legal para isso).

compartilhamento
totais9

total de listas de
reprod. adicionais10
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Peça para os visitantes se inscreverem no seu canal.

Crie um design que os encoraja a se inscreverem no 
canal.

Utilize anotações para fazer isso.

Utilize a descrição para fazer isso.

Faça uma chamada para ação para fazer eles se inscre-
verem.

inscritos11
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Faça um esforço maior para aumentar a visualização dos 
seus vídeos em geral.

Troque os títulos e teste.

Depois de uma semana que você lançou o vídeo faça um 
lançamento de novo na segunda ou na terça-feira.

Utilize a teia de vídeos para aumentar o total de 
visualizações do seu canal.

total de visualiz.
no seu canal12

Não aceite nenhuma bandeira sem questionar. Lute até 
o �nal contra as bandeiras.

bandeiras ou
“�ags”13
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Use anotações para os comentários.

Peça para o público comentar ao �nal do vídeo.

Utilize sua descrição para pedir que a sua audiência 
comente.

comentários14

Escolha a categoria que se aplica ao seu vídeo mas tente 
escolher aquela que tem menos competição. Dessa 
forma você vai ter uma chance maior de ranquear seu 
vídeo no Youtube dentro da sua categoria.

escolha de
categória15
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COLOQUE EM PRÁTICA O
CHECKLIST SEO PARA

O YOUTUBE AGORA MESMO
E AUMENTE AS VISUALIZAÇÕES

DOS SEUS VÍDEOS.


