
COMO OTIMIZAR SEUS VÍDEOS NO YOUTUBE? 

O que é SEO? 

Você certamente já ouviu falar do Google, certo? 

Então, toda vez que uma página é publicada na internet, o Google (e outros buscadores) 

procuram indexá-la de modo que seja encontrada por quem a procura. 

Mas existem milhares de páginas sendo publicadas todos os dias na internet e isso faz com que 

haja bastante concorrência. Portanto, como fazer com que uma página fique à frente de outras? 

E aí que entra o SEO (Search Engine Optimization). Como a própria tradução já sugere, SEO é 

uma otimização para os motores de busca, isto é, um conjunto de técnicas que influenciam os 

algoritmos dos buscadores a definir o ranking de uma página para determinada palavra-chave que 

foi pesquisada. 

A seguir, você confere algumas dicas SEO para posicionar e ranquear melhor seus vídeos. Assim 

você poderá facilitar para que o seu público encontre mais fácil seus conteúdos. Pois o YouTube 

vai compreender do que se trata o seu conteúdo e irá propagar para as pessoas que se 

interessam por ele. 

1 – Ajuste o nome do arquivo antes de subir o vídeo 

O trabalho de otimização já começa antes mesmo de fazer o upload. Os palavras-chaves, ou seja, 

termos de referências de seu vídeo deve ser inserida no nome do arquivo que vai subir para o 

YouTube.  

2 – Crie um título 

O título é um dos pontos mais importantes do seu vídeo, pois é ele que vai informar aos motores 

de busca qual o conteúdo abordado.  

 O título precisa ser curto para não correr o risco de ser cortado. Mantenha entre 40 e 55 

caracteres no máximo; 

 Não faça títulos genéricos; 

 Use a palavra-chave relacionada ao conteúdo; 

 Não faça um título polêmico ou chamativo se o conteúdo do vídeo não vai tratar daquele 

tema. O espectador pode desistir de continuar assistindo ao perceber que foi enganado; 

 Seja objetivo, mas tente despertar a curiosidade ou alguma emoção para atrair mais views; 

3 – Inclua uma descrição 

Após o título, a descrição também serve para informar os motores de busca e os usuários sobre o 

conteúdo do vídeo. A descrição é fundamental para incentivar o internauta a entender que você 

está abordando o tema que ele procura e levá-lo a clicar no seu vídeo. Portanto, para cada vídeo, 

escreva uma descrição única e relevante, com os destaques no começo.  

 Lembre-se de usar a palavra-chave no início da descrição (dentro do limite das 3 linhas e 

nas primeiras 25 palavras); 

 Uma descrição de no mínimo 250 palavras e com o uso, sem exageros, da palavra-chave 

são boas recomendações; 



 Se o seu foco for atrair tráfego para seu blog ou site, o primeiro item que precisa aparecer 

na descrição é um link que direcione para sua home page; 

 Não esqueça de colocar links para suas outras redes sociais; 

 Uma chamada para se inscrever no canal do YouTube pode fazer parte da sua descrição. 

4 – Faça o uso de Tags 

As tags nada mais são do que palavras-chave relacionadas a seu vídeo. 

Por maior que seja a tentação de usar várias tags para que seu vídeo seja encontrado por mais 

pessoas, mas o YouTube só reconhece em torno de 7 tags. Portanto, use um número de termos 

que fique próximo disso. 

 Faça uma pesquisa no YouTube pelos vídeos mais populares que estão ranqueando para a 

mesma palavra-chave que você. Anote as três principais tags utilizadas nestes vídeos e use 

exatamente as mesmas tags para ter mais chances de ver o seu vídeo ser exibido próximo 

a esses vídeos populares; 

 Veja as sugestões de tags do YouTube: quando você for digitar algum termo no campo de 

busca do YouTube, algumas sugestões serão mostradas e podem ser boas opções de tags 

(desde que estejam relacionadas a seu conteúdo); 

 Você pode usar tags que sejam relacionadas a seu site no geral e não somente ao 

conteúdo do vídeo. Por exemplo, algumas tags que utilizamos nos vídeos do Viver de Blog 

são: memorável, épico e viver de blog. 

 Considere usar uma tag única em todos os seus vídeos, uma combinação exclusiva de 

letras e números. A ideia aqui é fazer com que o YouTube mostre apenas capas dos seus 

próprios vídeos na seção de “vídeos relacionados”. Assim, as chances do usuário continuar 

assistindo outros vídeos do seu canal acabam aumentando. 

5- Use legendas no vídeo – Closed Captions 

Outra dica em SEO para vídeos no YouTube é lançar mão das legendas, ou Closed Captions 

sempre que possível. Mais uma vez, essa é uma forma de ajudar ao Google a entender o 

conteúdo do seu vídeo. 

No caso das legendas vamos utilizar a mesma lógica do caso anterior. Vamos trabalhar as 

legendas como se fosse a otimização normal de um texto, e distribuir a palavra-chave de forma 

consistente no decorrer dos textos exibidos. 

6 – Faça boas thumbnails 

São as imagens estáticas que aparecem no seu vídeo antes do play. O YouTube sugere 

automaticamente “thumbnails” de um quarto, metade e três quartos do vídeo. Você também pode 

subir uma imagem personalizada. Ao postar, é possível escolher qualquer uma dessas opções para 

fazer a “capa”. 

Os thumbnails têm uma grande influência se um vídeo é ou não aberto para visualizar. Procure 

deixar uma capa que venda bem o seu conteúdo, que seja atraente e mostre que tem a qualidade 

esperada pelo usuário. Uma boa ideia é capturar um frame e inserir o título em caracteres. 

 Escolha uma imagem: pode ser um frame do próprio vídeo ou uma foto feita para ilustrar a 

capa, mas precisa ser um close-up; 



 O texto da capa deve ficar entre duas e três palavras, no máximo; 

 O texto precisa representar o contexto do vídeo e se usar a palavra-chave melhor ainda; 

 Procure posicionar o texto da capa à esquerda para facilitar a visualização em dispositivos 

mobile; 

 Deve ser menor que 2 MB, com 1280×720 pixels e proporção 16:9 

 Formato .jpg, .gif, .bmp, or .png 

7 – Call Of Action 

Você pode adicionar calls to action, como pedir para que as pessoas se inscrevam no seu canal, 

cliquem para assistir um outro vídeo relacionado ou ainda que direcione para seu site e assim 

turbinar sua estratégia de SEO para YouTube. 

Para isso você pode recorrer aos recursos oferecidos pelo YouTube como os Cards ou as telas 

finais, que são clicáveis e podem ser inseridas no final do seu vídeo. 

8 – Compartilhar e Incorporar 

O Youtube disponibiliza o compartilhamento para a divulgação nas mais diversas redes sociais. 

Dentro do vídeo, você pode incentivar o usuário a fazer essa ação. 

Já a incorporação faz com que seu vídeo possa ser indexado a blogs e outros sites. Leve seu vídeo 

tanto para suas URLs quanto a de parceiros. Lembre-se, tenha pertinência e sempre crie uma 

chamada para a propagação do seu vídeo. 

Quanto maior a divulgação, maior são as chances do seu vídeo ser visualizado e maior a chance 

de ranqueamento no Youtube. 

“Gostar” do vídeo, “Adicionar aos favoritos”, “Incluir em Listas de Reprodução”, “Links” para o 

vídeo também são fatores importantes para engajamento e ranqueamento no Youtube. 

 


