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Posicionar vídeos no Youtube é um sonho para qualquer pessoa que trabalha com
marketing digital. Afinal, quem não gostaria de ter todos os vídeos do canal bem
posicionados e recebendo diversos cliques todos os dias?
Existem diversas técnicas que quando aplicadas em conjunto, aumentam e muito as
chances de o seu vídeo ficar bem posicionado.
O meu objetivo aqui hoje é te apresentar uma dessas técnicas e fortalecer o crescimento
do seu canal.
Basicamente, veremos como pesquisar palavras-chave eficientes para os seus vídeos no
Youtube. Afinal, tudo começa com a pesquisa, concorda?

Como realizar pesquisa de palavras-chave para seus vídeos
no Youtube
As técnicas que irei apresentar agora fazem parte do primeiro capítulo do meu e-book:
SEO Para Youtube – O Guia Absurdamente Completo.
Um guia extremamente completo que mostra todas as técnicas que você precisa conhecer
para potencializar as visitas do seu canal.
Nesse artigo você vai ter um gostinho do que te espera nesse e-book, portanto, aproveita
essa oportunidade para saber de fato se vale a pena ou não adquirir esse conteúdo.
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A pesquisa de palavras-chave para vídeos é completamente diferente da pesquisa
direcionada para artigos do blog.
Por quê?
Existem duas razões bem simples:
Razão #01: a maioria das visualizações vem dos vídeos sugeridos e não dos motores de
busca.
Sim, você deve aperfeiçoar seus vídeos para também aparecer na serp do Google. Mas a
maioria das pessoas só conseguem no máximo 15-25% de tráfego oriundo dos
mecanismos de busca.

Como pode ver pelo print acima, a maior parte das views são originadas dos vídeos
sugeridos. A pesquisa do Youtube ocupa o segundo lugar.
Razão #02: As pessoas usam o Google e o Youtube de maneiras completamente
diferentes.
Uma palavra-chave que recebe 100 mil pesquisas no Google pode receber apenas 50 no
Youtube.
Por outro lado, uma palavra-chave que obtém várias pesquisas no Youtube, terá
significativamente menos pesquisas no Google.
Dito isso, irei mostrar 5 técnicas de pesquisas de palavras-chave que venho utilizando em
meus projetos.

Sugestão do Youtube
Isso funciona exatamente como o Google Suggest. Digite uma palavra-chave no campo de
2/12

pesquisa e obtenha uma lista de sugestões:

Não subestime o poder dessa estratégia. O Youtube está literalmente lhe falando quais as
palavras-chave exatas que as pessoas pesquisam.

Vidiq Vision for Youtube
Esta extensão (possui versão gratuita) mostra exatamente as tags que seus concorrentes
usam para seus vídeos.
O primeiro passo é instalar a mesma no seu navegador Google Chrome:

Em seguida, vá para o vídeo do concorrente e veja a mágica acontecer:

3/12

Veja que no lado direito do vídeo aparece uma tela totalmente nova e com várias
informações sobre o vídeo em questão.
Nessa tela você visualizará estatísticas importantes sobre o vídeo, como por exemplo, as
métricas sociais do mesmo, a questão do SEO, a quantidade de visualizações e etc.
Porém, o interessante mesmo é a parte grifada em vermelho, onde você poderá ter acesso
a todas as tags utilizadas pelo criador do vídeo.
Com essas métricas em mãos, você poderá de imediato verificar se o vídeo está mal
otimizado. Confirmando essa informação, você poderá criar um vídeo de alta qualidade,
otimizado e assim ultrapassar o seu concorrente.
No capítulo 03 do meu e-book eu ensino como criar um vídeo de extrema qualidade e
otimiza-lo de forma eficiente.
Clique Aqui Para Baixar a Sua Cópia

Tubular Labs
Tubular Labs é um programa freemium poderoso que lhe permite espionar os canais de
seus concorrentes.
É uma das formas que utilizo com maior frequência para saber de onde o meu público está
vindo.
Veja como usá-lo:
Passo #01: Primeiro, vá até o site e inscreva-se gratuitamente para utilizar o mesmo:

4/12

Passo #02: Segundo, conecte o Tubular Labs ao seu canal no Youtube:

Passo #03: Depois disso, clique em “Insights”:

Passo #04: Nesta janela você verá os vídeos que o seu público assiste quando eles não
estão assistindo os seus:
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Notou como essa pequena informação pode mudar o rumo dos seus canais no Youtube?

Vídeos populares dos concorrentes
Outra forma de encontrar palavras-chave em potencial é analisar os canais dos
concorrentes e verificar quais os vídeos populares do mesmo.
Inscreva-se nesses canais e não os perca de vista.
Veja como é fácil encontrar os vídeos populares dos seus concorrentes:
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Como pode ver, basta apenas selecionar a aba “vídeos” do canal do seu concorrente, e
depois filtrar na lateral direita pelos “mais populares”.
Feito isso, terá algo parecido com:

Agora você tem acesso aos vídeos mais populares do seu concorrente. Cabe a você,
analisar os mesmos e verificar o que precisa ser melhorado, para assim, tentar fazer algo
muito melhor para conseguir alcança-lo no número de visualizações.

VMB – Vídeo Marketing Blaster Pro
VMB é uma ferramenta premium voltada exclusivamente para o Youtube.
Com essa ferramenta você poderá analisar Keywords, verificar quantidade de buscas para
determinadas palavras-chave, analisar detalhes dos vídeos do seu concorrente, nível de
competição e verificar a posição do seu vídeo dentro do Youtube.
Viu como ela é completa?
Vou tentar explicar um pouco sobre a função de Keyword Research da ferramenta.
Primeiro clique na aba Keywords:
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Na aba “Main Keyword” devemos colocar a palavra-chave que queremos consultar. No
exemplo, foi colocada a palavra “ganhar dinheiro online”.
Logo após, selecione os itens “Find Competitors” e “Get Search Results“, clique no
botão “Research Keyword” e aguarde os resultados aparecerem.
Como pode ver no print acima, a ferramenta nos trouxe várias keywords, origem das
mesmas (source), a quantidade de vídeos ranqueados (rank) para a mesma e a quantidade
de buscas no Youtube (Search Results).
Acredite, essa ferramenta é sensacional e ajuda muito na hora de batalharmos contra os
nossos concorrentes.
Dica Pro: Teste os outros recursos do vídeo marketing blaster pro, afinal, toda ajuda
é bem-vinda quando o assunto é ranquear no Youtube, correto?
Qualquer dúvida acerca da ferramenta pode deixar o seu comentário no final do
artigo, beleza?

Estatísticas do Youtube Analytics
Talvez essa seja a melhor técnica desse artigo. Se o seu canal já possuir alguma visitação,
o Youtube Analytics será a sua melhor fonte de palavras-chave.
Por quê?
Porque o Analytics mostra justamente as palavras-chave para as quais você já classifica.
Veja como é fácil consultar essas palavras:
Passo #01: Primeiro, vá ao painel do seu canal no Youtube:
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Passo #02: Segundo, clique em “Analytics” e “origem de tráfego”:
Passo #03: Depois disso, clique em “Pesquisa do
Youtube”:
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Passo #04: Pronto, agora você pode ver todas as palavras-chave para as quais você
classifica na pesquisa do Youtube:

Você pode simplesmente fazer duas coisas com as palavras-chave que encontrar…
#01 Coisa: Otimizar um vídeo existente em torno dessa palavra-chave.
Se você tem um vídeo que classifica para uma determinada palavra-chave, mas não é bem
otimizado para essa palavra, você deve otimiza-lo e assim conseguir melhorar sua posição
no Youtube.
Com um simples On-page SEO, você pode normalmente levar o seu vídeo para o topo dos
resultados de pesquisa.
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Por exemplo, este vídeo está na segunda posição para a palavra “Gerar mais tráfego“:
Apesar de o vídeo estar bem posicionado, a otimização está falha em alguns pontos.
Vamos ver como podemos melhorar isto:
Passo #01: a palavra-chave em questão não estava nas tags do vídeo, portanto, tudo o
que fiz foi adicionar a mesma:

Passo #02: Outro ponto importante é a Thumbnail do vídeo, nesse caso acabei
adicionando uma e colocando a palavra-chave no nome da imagem (gerar-maistrafego.jpg):

Simples, mas eficaz. Espero que com essas pequenas mudanças eu possa ir para a
primeira posição.
#02 Coisa: criar um novo vídeo para essa palavra-chave.
Isso e bastante simples. Em vez de otimizar um vídeo antigo em torno de uma palavrachave, crie um novo vídeo para a mesma.
Veja um exemplo:
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Nessa listagem temos uma palavra-chave em potencial: “Qual linguagem de
programação aprender primeiro?“.
Em vez de otimizarmos o nosso vídeo para essa palavra, podemos muito bem criar um
vídeo mais atualizado, completo e com maior qualidade, concorda?
Desta forma, seu vídeo é segmentado para essa palavra-chave. O que significa mais
tráfego e mais visualizações para o seu canal.
Bom, agora você tem uma lista de palavras-chave em mãos. Qual o próximo passo?
É hora de criar um vídeo incrível. Infelizmente essa parte é mostrada nos capítulos
seguintes do e-book SEO para youtube.

Conclusão…
Infelizmente como me propus a colocar somente o primeiro capítulo do e-book, acredito
que tenha servido para te dar um gostinho do que esse material pode te proporcionar.
Portanto, não perca a oportunidade de fazer parte de um seleto grupo de pessoas que
estão faturando alto com o Youtube e posicionando seus vídeos em tempo recorde.
Clique no botão abaixo para adquirir o nosso e-book e conseguir seus primeiros resultados
nessa plataforma:
Clique Aqui Para Adquirir o E-book
Qualquer dúvida acerca do artigo pode deixar o seu comentário abaixo.
Forte abraço e até a próxima!
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