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Lendo o conteúdo a seguir você terá a oportunidade de conhecer
em mais profundidade cada um desses elementos. Depois de
aprender sobre eles, você poderá aplicar os conhecimentos
adquiridos, tendo a chance de, cada vez mais, aproximar os
usuários dos projetos que você desenvolve.

O objetivo desse ebook é ser um manual de referência rápido para
desenvolvedores, durante o desenvolvimento de um site. Quando
os desenvolvedores web prestam atenção aos elementos SEO que
podem ser trabalhados nos estágios iniciais de novos projetos,
geralmente economizam muito tempo, evitando retrabalho
posterior. Nesse material, apresentamos alguns elementos de SEO
que você precisa considerar, eles são 9 ao total:

 Introdução



SEO é a sigla, em inglês, para Search Engine Optimization,
que em português quer dizer Otimização para Mecanismos de
Busca. O mais comum de todos, como vocês já sabem, é o Google.
Os resultados orgânicos são aqueles que, quado o usuário faz
uma busca no Google, aparece logo após os anúncios. Ou seja,
não é um resultado pago. Hoje o Google costuma apresentar
quatro resultados pagos, para depois exibir os orgânicos. Por isso,
não basta mais estar na primeira página, o importante é posicionar
o melhor possível e, de preferência, buscar a 1ª posição orgânica,
logo após os links patrocinados.

O que é SEO?
SEÇÃO 1



Existem basicamente dois pilares quando falamos de otimizações
de SEO: on-page e o�-page. Ambas são muito importantes, mas
quando falamos em SEO para desenvolvedores, o foco é on-page,
ou seja, otimizações no código. Já o�-page são ações como link
building e conteúdo, focando em trazer backlinks externos.

Como trabalhar em SEO
SEÇÃO 1.3

A principal métrica utilizada pelo Google é o PageRank, que é
determinado por mais de 200 fatores. Podemos destacar que
reputação e volume/qualidade de backlinks são os principais
fatores do PageRank. Mas, como o Google analisa isso? As
chamadas Spiders fazem uma veri�cação geral e vão identi�cando
todas essas informações, o que chamamos de crawling, em
português, rastreio. Os backlinks são todos os links internos ou
externos que direcionam para o seu site.

Por isso, quanto maior o volume e melhor a qualidade, maior será a
sua reputação. Backlinks de qualidade são aqueles que vêm de
sites com boa reputação e informações con�áveis. É como quando
alguém indica um dentista e tem dentes bonitos e saudáveis. Essa
é uma indicação quali�cada, que eleva a reputação do pro�ssional.
Já a reputação é relacionada com a qualidade das informações
presentes no site, quando o conteúdo é original, seu site recebe
backlinks positivos e etc. É importante lembrar que chegar a um
PageRank alto leva tempo. Se você �zer otimizações no seu site
hoje, elas poderão levar até três meses para trazer resultado. 

Como funciona o algoritmo do Google?
SEÇÃO 1.2



SEOSEO

O Google busca trazer o que é melhor para a experiência do usuário.
Ter o mesmo conteúdo em todo o site não traz relevância, então
não é algo interessante para o Google exibir ao usuário.

Quando vemos um resultado orgânico para uma busca, ele vem
estruturado com alguns elementos principais: título, URL e
descrição. Existem algumas boas práticas importantes na hora de
desenvolver esse conteúdo. O título deve ter até 65 caracteres e é
importante incluir a sua principal palavra-chave nele. Nunca se
esqueça de fazer um levantamento de quais são as principais
palavras-chave do seu site e das suas páginas.

A URL que irá aparecer é a própria URL do seu site, por isso é
importante que ela seja amigável. Falaremos sobre isso na
recomendação 2.3.

Já a meta description é uma descrição breve do que será
apresentado naquela página. É interessante que ela “responda” a
dúvida apresentada pelo usuário ao fazer a busca e também deve
conter a sua palavra-chave. Não passe de 156 caracteres, pois o
usuário irá ler o conteúdo completo quando acessar o seu site e o 
próprio Google irá cortar parte do seu conteúdo, substituindo por
reticências. Lembre-se que não se deve repetir o mesmo título e 
descrição para todas as páginas, pois cada uma tem o seu.

2.1 Title e Meta Description

9 recomendações para SEO on-page
SEÇÃO 2



Destaques 
do Texto

<h1> xxxx </h1> Título

Subtítulo
<h2> xxxx </h2>
<h3> xxxx </h3>

Chamamos de heading tags, um recurso utilizado no código da página para indicar a hierarquia dos elementos citados em um artigo, por
exemplo. Estas heading tags são orientadas por H1, H2, H3 e assim por diante. o H1 indica, por exemplo, o título da sua página, sinalizando
para o Google que a informação contida naquela tag é a mais relevante do conteúdo. Assim como o H2 será o segundo mais relevante e
assim por diante. É importante lembrar que cada artigo deverá ter apenas um H1, que geralmente é o título, onde está a informação mais
importante e que compila o conteúdo. Já H2, H3 e outros podem ser repetidos, como subtítulos para categorias, no caso de H2, e etc. Outro
ponto importante sobre as heading tags é que elas vão ter uma aparência diferente do restante do texto, e isso será de acordo com o css
do seu site.

Em geral, o H1 é a fonte de maior tamanho, seguido por H2, que será um pouco menor, e H3, que, muitas vezes, é do mesmo tamanho do
texto, porém em negrito ou um pouco maior que o texto e menor que H2. Vai depender da sua preferência. Quando você utiliza uma
heading tag, deverá ser feito dessa maneira: <h1> Título da Publicação </h1>. E o mesmo se aplica às outras.

Fica mais claro na imagem abaixo. É comum vermos sites que não utilizam o H1 adequadamente, perdendo a chance de destacar sua
palavra-chave mais importante. Por isso, faça uso desse recurso.

2.2 Heading Tags



Se optar por ajustar a estrutura das
URLs que existem no seu site hoje,
lembre-se de algo muito importante:
o redirecionamento. Digo isso porque,
ao mudar uma URL, todos os sites
(inclusive o seu) vão ter links
quebrados direcionando para essa
sua página. E se você perder links
externos, você perde backlinks, 
relevância e perde posicionamento.
Então, muito cuidado! Evite este
problema com o redirecionamento 301.

/loja/bota-azul

 A gente consegue entender que há a
categoria feminina e dentro dela a
categoria de botas. Depois tem um
número, que poderá ser um código ou
uma marca e depois a cor. Porém, a
partir do ponto de interrogação começa
o problema: muitas informações sem
sentido nenhum para o usuário. Ou seja,
se ele quiser acessar posteriormente, vai
ter que entrar no site e procurar.

A�nal, quem decoraria algo assim?
Além do mais, o usuário sente muito
mais con�ança quando consegue
entender o conteúdo da página que irá
visitar ao visualizar a URL da mesma.
Feito isso, acessei um outro site que o
Google me recomendou, esse por sua
vez, melhor posicionado que o anterior
e a URL era assim:

/feminino/bota/138/Azul?PS=36&map=
c,c,productClusterSearchablelds,speci�c
ationFilter_26

Quando criamos nosso site, muitas
vezes não pensamos em qual será a
estrutura das URLs de cada página e
isso não pode ser negligenciado. São
muitas coisas que devem ser pensadas
na hora de colocar um projeto no ar,
mas vale a pena decolar com tudo
pronto e otimizado. Por isso, evite URLs
confusas, que possam não ser
compreendidas pelo usuário. Esse
problema é ainda mais comum no caso
de e-commerces, pois existe uma URL
para cada produto divulgado. Procurei
por bota azul no Google e encontrei um
site que possui justamente o formato de
URL que devemos evitar:

2.3 Estrutura de URL e URLs amigáveis



Aqui vamos falar especi�camente do Redirecionamento 301. 
Primeiro, é importante lembrar que existem dois 
redirecionamentos que se assemelham, mas que possuem uma 
diferença que é fundamental para SEO.

2.5 Alteração de URL

Pode ocorrer, dentro do seu próprio site, de um conteúdo se repetir
em páginas diferentes porque você está reforçando uma
comunicação ou por alguma outra razão. Para que o Google saiba a
página que possui o conteúdo original, basta utilizar a tag
canonical e “dizer” isso para ele.

Veja exemplo:

<link rel=”canonical”href”https://www.lojay.com.br/loja
/bolsa-azul”/>

Nunca se esqueça de conferir se a tag canonical da sua página
está com a URL e se a URL está correta. Além disso, ao fazer
uma troca de URL da página, atualize sua tag canonical
com a informação certa.

Explicando de uma forma simples e direta, a tag Canonical tem
como principal objetivo evitar a duplicação de conteúdos na web.
Todos sabemos que há diversos sites diferentes com o conteúdo
idêntico ou muito parecido.
Os mecanismos de busca não vêem algo assim com bons olhos,
a�nal, o usuário quer conteúdo relevante e original, então por que 
exibir pra ele algo repetido e sem a fonte sinalizada
adequadamente?

2.4 Uso da tag Canonical

Ele é o mais indicado porque mantém o histórico de relevância e o
transfere de uma URL para outra. Falaremos mais desse tópico
adiante. Aproveitando o tema, vou falar um pouco sobre o uso do
atributo href. Utiliza-se esse atributo para sinalizar um link a um
texto ao longo de um artigo, ou menu, por exemplo. Devemos
inserir o href e sinalizar a URL, por isso, caso ela tenha mudado, o
redirecionamento irá fazer o usuário chegar na URL nova igual.
Junto com o href você poderá utilizar a tag <a> com um anchor
text, ou seja, um texto âncora que indica para o Google o que ele
irá encontrar na página para a qual o link redireciona. Por exemplo:

<a href=”/loja/bota-azul”>Bota Azul</a>



Também lembre-se de utilizar o alt text. Isso é justamente um texto
alternativo que irá sinalizar para o Google o que há naquela
imagem caso ele não consiga ler e também poderá aparecer
quando o usuário passa o mouse ou quando a imagem não carrega
e aparece a marcação com a descrição. Veja exemplos na imagem
acima. Para utilizar o alt text siga um raciocínio semelhante ao do
nome do arquivo. Para fazê-lo, inclua alt=bota azul curta à tag da
imagem.

Outro ponto importante é o título do arquivo. Muitas vezes
salvamos uma imagem com um título que somente nós
entendemos, ou é muito genérico, ou não faz o menor sentido.
Principalmente no caso de fotos, que o nome é gerado pela própria
máquina fotográ�ca e é apenas numérico. Antes de subir suas
imagens para o site, analise o nome de cada uma e utilize algo que
seja compreensível. Por exemplo: bota-azul-curta.jpg. Fica fácil de
entender e o Google consegue ler.

Quando falamos de imagens, há algumas coisas que podem ser
pensadas em relação a isso. A primeira delas é no quanto podem
interferir na velocidade de uma página. Imagens muito pesadas
podem aumentar consideravelmente o tempo de carregamento do
seu site, como isso pode ser uma experiência ruim para o usuário, o
Google de�ne que não acha bom quando isso acontece, 
prejudicando o seu PageRank. Por isso, lembre sempre de
compactar as suas imagens. Faça o teste da velocidade do seu site
aqui:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

2.6 Imagens

O 301 é permanente e o 302 é temporário. Use o segundo para
situações muito momentâneas e por um período muito curto de 
tempo para não prejudicar a indexação da sua página. Já no caso
do 301, você irá redirecionar o usuário da Página 1 para a Página 2
permanentemente, a�nal, a URL anterior não existe mais, e irá
transferir para a Página 2 todo o histórico gerado pela Página 1.

Ao fazer essa transferência, a sua Página 2 receberá todos os
backlinks antigos, relevância, popularidade e PageRank. Faça dessa
maneira e os resultados não serão prejudicados.



<url>
<loc>https://www.seoparadesenvolvedores.com.br/title</loc>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.85</priority>
</url>

Outro ponto muito importante ao fazer otimizações de SEO. Existem dois formatos de sitemap: o antigo
sitemap.html e o sitemap.xml. O sitemap.html é uma página que lista, num formato semelhante a um
menu, todas as páginas do seu site por categoria e de forma clicável. Muitos sites disponibilizavam um link
visível com o “mapa do site” para que o usuário pudesse, inclusive, acessar e encontrar algo que esteja
buscando

O sitemap.xml é o que vamos destacar hoje. É o que você poderá submeter ao Search Console, por
exemplo. Ele é um arquivo, em xml, onde você irá listar todas as páginas do site que deseja indexar. Ele é
muito útil para que o robô do Google consiga identi�car as suas páginas, para ajudar na indexação do seu
site e para acelerar o rastreio de novos sites.

Também é recomendado para sites muito grandes, que comportam muitas páginas em sua estrutura,
páginas pouco vinculadas, ou seja, que possuem um volume muito baixo de backlinks, e sites novos que
ainda possuem poucos links externos e precisam ser reconhecidos pelo Google. Lembre sempre de
atualizar o seu sitemap com as páginas novas que surgirem no seu site.
O sitemap.xml possibilita também indicar algumas informações relevantes ao documento, como a
prioridade da página: de 0 a 1 e a frequência com que ela deve ser revisada pelo Google: diariamente,
semanalmente ou mensalmente. A informação será dada dessa maneira:

2.7 Sitemap



Esse é mais um modo de sinalizar o que deverá ou não ser
indexado pelo Google. Ele funciona como uma espécie de �ltro
para os robos dos buscadores, permite ou bloqueia acesso à
páginas do site e pode ser utilizado para indicar o endereço do
próprio sitemap, que falamos anteriormente.
Sempre que você notar que alguma página sua não está indexando
de maneira alguma, veri�que se, por alguma razão, ela não está
sendo bloqueada pelo Robots.txt.

É importante olhar direto para essa possibilidade, pois ela já irá
evitar que você �que dias investigando e a resposta está logo ali.
Quer ver o Robots.txt do próprio Google para entender como
funciona? Então vá em https://www.google.com/robots.txt.
Seguindo esse formato, não tem erro. Inclusive, você poderá testar
o funcionamento no Search Console. Para testar, basta ir até o
menu, na opção Rastreamento você encontrará Testar Robots.txt.
Você poderá ver qual o conteúdo do arquivo e também inserir
qualquer URL do seu site e clicar em Teste. Se não for bloqueado
aparecerá a mensagem Permitido. Caso estiver bloqueado, você
verá a mensagem Bloqueado e também onde está esta informação
no arquivo, caso queira alterar.

2.8 Robots.txt



página deve ser indexada
não indexar página

seguir os links dessa página
não seguir links da página

não exibir descrição
não usar descrição DMOZ

não exibir versão em cache
não indexar imagens

<meta name=”robots” content=”index”>
<meta name=”robots” content=”noindex”>
<meta name=”robots” content=”follow”>
<meta name=”robots” content=”nofollow”>
<meta name=”robots” content=”nosnippet”>
<meta name=”robots” content=”noodp”>
<meta name=”robots” content=”noarchive”>
<meta name=”robots” content=”noimageindex”>

index
noindex
follow
nofollow
nosnippet
noodp
noarchive
noimageindex

Há também a tag de nosnippet, que é para não exibir a descrição
da página, dessa forma:
<meta name=”robots” content=”nosnippet”>
ou noodp, mas não usar descrição nos diretórios, como o DMOZ, assim:
<meta name=”robots” content=”noodp”>.

Por �m, noarchive e noimageindex. A primeira para não exibir
versão cache:
<meta name=”robots” content=”noarchive”>
e a segunda para não indexar imagens
<meta name=”robots” content=”noimageindex”>.
Abaixo a tabela, que mostra de forma mais clara e visual.

Outras opções são follow e nofollow, quando você indica se o
Google deverá ou não seguir os links contidos na página, poderá
ser assim:
<meta name=”robots” content=”follow”>
ou assim
<meta name=”robots” content=”nofollow”>

Outra é a meta robots. Nós falamos do robots.txt no item anterior,
mas há outra maneira também de sinalizar para o Google
informações de indexação. Ela pode ser usada de diversas
maneiras e vai diretamente no código da página a ser indexada ou
não. Se você deseja indexar um página, utilize a meta tag index,
dessa maneira:
<meta name=”robots” content=”index”>
Caso não queira indexar, utilize noindex, assim:
<meta name=”robots” content=”noindex”>

Lá no primeiro item nós citamos as tags de title e meta description,
mas existem outras que você deve levar em consideração ou, pelo
menos, saber que existem. Uma delas é a meta keywords. Ela era
utilizada para indicar para os mecanismos quais as palavras-chave
importantes para o seu site. O Google não utiliza mais essa
informação, pois ele acredita que, se o seu conteúdo é de
qualidade e alinhado com outras informações do seu site, então ele
saberá que palavras são essas. Alguns sites ainda utilizam, mas elas
mais servem para que a concorrência possa ver que palavras você
está usando do que para otimização de fato.

2.9 Meta tags



Esta ferramenta já foi conhecida como
Webmaster Tool, hoje ela é, junto com o
Google Analytics, uma das ferramentas mais
importantes para desenvolvedores que focam
nas necessidades dos usuários. Essa ferramenta
entrega uma série de dados e controle de
con�gurações e acesso a dados do seu site. É
possível fazer muita coisa com o Google Search
Console, o retorno do tempo que você investe
nessa ferramenta é garantido.

O Search Console é a ferramenta mais
indispensável para quem deseja trabalhar com
SEO. Ela alerta você sobre os erros críticos do
site, como a detecção de conteúdo invadido,
além de ajudar a gerenciar a exibição do seu
conteúdo nos resultados da pesquisa. Através
dessa ferramenta você tem total controle sobre
o que acontece do ponto de vista técnico, e se
algo está atrapalhando seu posicionamento no
buscador do Google.

3.1 Google Search Console

Existem milhares de ferramentas no mercado, mas nem sempre dispor de muitas
opções vai ser o que vai ajudá-lo no dia a dia. Normalmente, o melhor é contar com
um pacote complementar de soluções, sem dispersar sua atenção com as diversas
ferramentas que surgem a toda hora. Identi�camos aqui 5 recursos que podem
ajudar você tanto a otimizar o conteúdo quanto a parte técnica do seu site. Essas
ferramentas diagnosticam e traduzem necessidades de SEO, além de oferecer uma
maneira intuitiva para que você mesmo possa intervir no seu site, reparar e evitar
possíveis problemas.

3 . Ferramentas de SEO

https://www.google.com/webmasters/tools/


Para analisar o carregamento de uma página, acesse o link
PageSpeed Insights e digite o domínio desejado. O PageSpeed
Insights gera um relatório com sugestões de melhorias para o seu
site.

Com o Google PageSpeed você pode analisar e otimizar o tempo
de carregamento do seu site. A velocidade com que um site
carrega seu conteúdo in�ui diretamente na experiência do usuário.
Para ter uma idea, um estudo apontou que usuários começam a
perder a paciência após 2 segundos quando um vídeo trava, sendo
que quando atingidos 5 segundos de espera, 50% dos usuários
desistem de assistir ao vídeo. Outros estudos apontaram
comportamento similar para a espera no carregamento de páginas.
Nesta solução, você tem uma análise detalhada do seu site (poderá
escolher entre a avaliação da versão mobile e desktop). O
PageSpeed, além de mostrar os pontos fortes e fracos da sua
página, oferece instruções com exemplos do seu próprio site para
corrigir problemas.

3.3 Pagespeed

Uma ferramenta que mostra a autoridade dos domínios (domain
authority) e a autoridade da página (page authority). Além dessas
duas informações importantes, através dessa ferramente você pode
obter ideias de domínios com os quais pode ser interessante iniciar
um relacionamento e das palavras-chave que pode investir. Por
exemplo, insira a URL do seu concorrente e con�ra o resultado
apresentado nas abas “linking Domains” e “Anchor Text”. Dessa
forma, serão mostradas até 20 palavras-chave que o seu
concorrente usa como texto para o links, permitindo que você
saiba como eles estão segmentando as campanhas e quão forte é o
trabalho de backlinks deles.

3.2  Open Site Explorer

https://moz.com/researchtools/ose/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Essa é uma ferramenta que vai ajudá-lo a entender o 
comportamento dos seus usuários, e implementar algo que em
SEO é essencial: a melhoria contínua. O Google Analytics mostra os
principais dados de uso do seu site, como quais as páginas mais
acessadas, a porcentagem de usuários que saem do seu site sem clicar
em outros links e navegar em outras páginas, entre outros dados
que ajudam você a direcionar seus esforços de melhorias. É
justamente essa capacidade de direcionar so seu trabalho depois de
o site �car no ar que faz do Analytics uma das principais ferramentas
de SEO, que é recomendável para todos os ambientes online e
negócios.

3.5 Google Analytics

O SEO Certo é uma ferramenta de diagnóstico de SEO. A solução
fornece relatórios completos e fáceis de compreender sobre o seu
site, levando em consideração fatores como uso de palavras-chave,
conteúdo, tempo de carregamento, presença nas redes sociais,
desempenho em dispositivos móveis e muito mais. O relatório
personalizado inclui um passo a passo para resolver cada item que
precisa ser melhorado no seu site, com detalhes para a execução da
tarefa. Além disso, você pode cadastrar concorrentes de mercado e 
receber informações valiosas sobre eles, podendo inclusive comparar
o seu site com o deles. A comparação com a concorrência garante que
seja possível observar como outras empresas que têm produtos e/ou
serviços semelhantes ao seu, estão se posicionando em termos de SEO.
Esse tipo de análise permite que você tenha uma vantagem
competitiva frente ao mercado. Os relatórios trazem informações
altamente relevantes sobre ações que podem ser praticadas para
melhorar a qualidade do seu site quando ele é visualizado em
dispositivos móveis. A lista de ações é apresentada de modo a priorizar
o que pode trazer um retorno mais rápido e efetivo no volume e
qualidade no tráfego do seu site.

3.4  SEO Certo

https://www.seocerto.com.br?utm_source=parceiros&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=link-seocerto-ebook&utm_campaign=content-marketing
https://www.seocerto.com.br?utm_source=parceiros&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=link-seocerto-ebook&utm_campaign=content-marketing
https://analytics.google.com/


Há diversas outras ferramentas, como o Open Site Explorer do
MOZ, que indica o Domain Authority e Page Authority, e muitas
outras. Cada um tem uma preferência e possui as quais se adapta
melhor

Se quiser saber algumas dicas sobre SEO para dispositivos móveis
acesse essa publicação, e se estiver buscando ainda mais
conteúdos relacionados, acesse o blog da KingHost, o LAB. Mas se
estiver buscando mais conteúdos aprofundados como esse, acesse
a página de conteúdos grátis.

Você também pode encontrar dicas sobre SEO, SEM e outros
assuntos sobre Marketing Online no blog da Workana! E se estiver
procurando trabalho freelance ou quiser contratar freelancers,
acesse a plataforma! É grátis!

Além disso, faça uso de ferramentas que poderão ajudá-lo a
entender melhor qual a situação atual do seu site em termos de
SEO e do que ele precisa. Eu recomendo o uso do Analytics, do
Google, para ter dados estatísticos; o Search Console, para facilitar
a indexação, identi�car erros de crawling, em português,
rastreamento, e também posicionamento, volume de impressões,
renderização e muito mais. Também consideramos o PageSpeed
excelente para analisar a velocidade do seu site, tanto para desktop
quanto para mobile e identi�car o que pode ser feito para que ele
seja mais rápido no carregamento; e ferramentas como o SEO certo,
que ajudam a identi�car problemas de SEO dentro do site e
indicam o que deve ser otimizado.

Abordamos aqui 9 otimizações que você deve levar em 
consideração na hora de criar um novo site ou otimizar um site já
existente. Se você for desenvolvedor, ótimo, será uma tarefa muito
mais simples, mas se não for, peça ajuda ao seu, ou contrate um
pelo Workana, pois será muito importante para garantir a aplicação
correta de todos estes ajustes.

Conclusão

https://www.kinghost.com.br/blog/?utm_source=parceiros&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=link-blog-ebook&utm_campaign=content-marketing
https://www.kinghost.com.br/conteudo-gratis?utm_source=parceiros&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=link-conteudo-gratis&utm_campaign=content-marketing
https://www.workana.com/blog/pt/?utm_source=ebook&utm_campaign=KingContBR
https://www.workana.com/?utm_source=ebook&utm_campaign=KingContBR


Administradora por formação, especialista em Online Marketing há 5
anos e com MBA em Marketing pela FGV.

Trabalhou no Marketing da Dell por mais de 3 anos. Com per�l analítico,
mas louca por cinema, encontra na arte o equilíbrio da criatividade.

Analista de SEM na KingHost
Patrícia Sperk

https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-guaragna-souza-sperk-90885a21/


www.kinghost.com.br

Segurança, suporte técnico especializado e servidores 100%
brasileiros. Essas são as três principais caracterís�cas pelas
quais a KingHost é conhecida e recomendada pelos clientes
dos mais de 300 mil sites que hospedamos. Conheça mais

sobre a nossa história e serviços.

www.kinghost.com.br


www.workana.com

Acreditamos no talento e nas ideias da região, e por isso a workana existe; um
espaço digital para conectar os melhores freelancers com os projetos mais

interessantes da América La�na.

Diariamente, novas ideias se transformam em projetos e geram trabalho de
qualidade para os freelancers da região. Centenas de empreendimentos e PMEs

crescem na Workana, a primeira e maior comunidade de trabalho freelance e
remoto na América La�na.

Empreendedores, cria�vos, sonhadores, visionários e independentes se conectam
na Workana com algo em comum: acreditar e criar o futuro da região.

www.workana.com
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