
SEJA BEM VINDO(A)!

Giselle Oliveira
Carioca apaixonada por conteúdo, faço
da minha carreira uma trajetória por
suas nuances. Content Leader com +5
anos de experiência desenvolvendo
estratégias que ajudam organizações a
construírem uma comunicação
consistente através de conteúdo
autêntico e relevante.

Portfólio

https://www.linkedin.com/in/giselle-oliveira/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521982999043


Content
Strategist

Desafios

— Aumentar tráfego orgânico do blog
— Aumentar conversões por Referal

2021-2022 / Clicksign



Contexto
Buscar e aplicar as melhores práticas de SEO na Clicksign é uma

responsabilidade compartilhada entre as áreas de Conteúdo e
Inbound Marketing. Assim que iniciei a área, identifiquei que

poderia contribuir com duas ações de imediato para melhorar a
estrutura de como o conteúdo é distribuído no blog e impactar

positivamente na navegabilidade do usuário. 



Nova estrutura de
categorização do blog

Problema: O Blog da Clicksign
era categorizado apenas por tags
genéricas e backlinks internos. 

Solução: Para melhorar o SEO e a
experiência do usuário em
relação a navegabilidade,
desenvolvi uma recategorização
completa dos artigos por
assunto, segmento e materiais
ricos. Assim, melhoramos não
apenas o sua organização, mas
também seu rankeamento e
volume de acessos.

Agora, o site conta com um novo
menu para “Conteúdos” e
também terá a criação de uma
nova página concentrada em
materiais ricos e suas páginas de
conversões.
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Antes

Depois

SEO on-page



Construção da página
'Materiais Gratuitos'

Problema: Com a evolução da
área de Content e a produção de
novos materiais ricos, é preciso
que o site comporte, organize e
entregue ao leitor uma trilha de
conhecimento consisa. 

Solução: Criar uma página
focada nesses materiais com:

• Página principal
• Desdobramento em categorias 
• LP’s de conversão de cada
material

Prévia de estruturação 1.1

PROJETO EM ANDAMENTO



Desdobramento das categorias 

Desdobramento 1



Projeto de Co-marketing

Problema: Aumentar a
conversão de leads do canal
Referal é uma das OKR's da área
de Content. 

Solução: Estabelecer backlinks e
guestposts relevantes com
clientes e parceiros de negócio
da Clicksign. 

Evolução: Criação de uma
estratégia mais abrangente para
reunir e nortear todas as 
 colaborações  de conteúdo.
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Matriz de desenvolvimento do projeto

PROJETO EM ANDAMENTO

SEO off-page



Estrutura de entradas

Estrutura dos
formatos de

conteúdo
 



Etapas do processo

Áreas impactadas
pelo projeto



Aumento de pelo menos 57%
em tráfego orgânico para o
blog

Aumento de 85% em tempo
médio de sessão

Aumento de 78% em
conversões por materiais
ricos no site

Projeção de Resultados
PROJETO EM ANDAMENTO



Vamos conversar?
Em caso de dúvidas, não hesite em perguntar. 

www.giselleoliveira.com
giselleoliveira.mkt@gmail.com

BAIXAR CURRÍCULO

https://www.linkedin.com/in/giselle-oliveira/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521982999043
https://www.giselleoliveira.com/
mailto:giselleoliveira.mkt@gmail.com
https://www.giselleoliveira.com/_files/ugd/b3b917_24566517e417440f9e76188f861fb6df.pdf

