
UM POUCO DO NOSSO TRABALHO

Performance, Otimização e Analytics



Trabalhamos com metodologias 
assertivas de estratégia de conteúdo
e marketing digital

Identificamos tendências de comportamento e usamos 
ferramentas específicas de coleta e análise de dados para 
identificar oportunidades de negócio e traçar metas objetivas 
de crescimento para seu negócio.



PREPARAÇÃO, ESTRATÉGIA E SEO
Conformidade do código, análise de keywords, autoridade das páginas, análise de páginas de entrada e qualidade e 
integridade de backlinks.

 ü Conheça melhor os seus clientes;

 ü Descubra o seu espaço no mercado digital;

 ü Evite que seus concorrentes ganhem  

mais espaço online.

 » Monitoramento de rankings;

 » Ferramentas de análise do site e redes sociais;

 » Pesquisa de Mercado e Público-alvo;

 » Pesquisa de Palavras-chave;

 » Análise de Métricas do Site e planejamento de SEO.

PRINCIPAIS RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS



ANÁLISE E MÉTRICAS
Monitoramento de pagerank, visibilidade do website, 
ketwords e concorrência.

 » Monitoramento e análise da atuação das 

páginas dos concorrentes;

 » Análise On-Page do Site e seus concorrentes;

 » Análise Off-Page e de redes sociais do Site e 

concorrentes;

CARACTERISTICAS

 ü Ajuda a tomar decisões mais certeiras;

 ü Tenha uma noção clara se a estratégia  

está dando certo;

 ü Veja como seu concorrente está atuando,

PRINCIPAIS RESULTADOS



CONTEÚDO ESTRATÉGICO
Serviço de otimização do website on-page e a aplicação dos meios de marketing digital (off-page) 
para promover a visibilidade. 

 » Revisão de conteúdo, com formatação focada em 

SEO e social;

 » Otimização de keywords em cada página;

 » Reposicionamento de conteúdo e páginas

 » Links off-page e divulgação em redes sociais quando 

necessário;

 » Otimização dos perfis e de conteúdo da marca nas 

redes sociais (Facebook, Google+, Etc);

CARACTERISTICAS

 ü Aumenta sua presença digital;

 ü Alinha o conteúdo com valores do seu negócio;

 ü Ajuda a construir credibilidade e autoridade de 

domínio.

PRINCIPAIS RESULTADOS



OTIMIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ANÚNCIO
Planejamento da primeira versão do sistema de compartilhamento de objetos entre pessoas da mesma vizinhança.

 ü O anúncio certo para a audiência certa;

 ü Landing Pages inteligentes e que convertem mais;

 ü Descubra as palavras-chave mais importantes para o seu negócio.

 » Chamadas de anúncio diferentes por 

segmento de público

 » Foco em aumentar conversões e diminuir 

gastos em anúncios

 » Teste de conversão mobile/desktop

PRINCIPAIS RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS
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COMO FUNCIONA NOSSA METODOLOGIA DE TRABALHO

Nosso método é assertivo e atende todos os tamanhos de projeto

Estratégia

Definimos a melhor 
abordagem de conteúdo 
para que as ações de 
performance tenham mais 
impacto em menos tempo.

Pesquisa

Primeiro descobrimos 
o que é importante 
para o negócio e que 
índices de sucesso são 
mais importantes para 
atacarmos.

Desenvolvimento 

Em ciclos curtos de 
ações estratégicas e 
desenvolvimento de 
código, fazemos seu 
projeto evoluir e trazemos 
resultados na velocidade 
mais interessante para seu 
negócio.

Feedback

Com o fim do ciclo já 
temos informações 
suficientes para aprender 
com o feedback de uso 
e comportamento e 
seguimos para os ciclos 
seguintes com mais 
inteligência.

COMEÇA AQUI
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Tecnologia + Inteligência
Usamos tecnologia como ferramenta estratégica para 
resolver problemas reais. Somos um time que pesquisa 
comportamento e design para melhorar a relação entre 
pessoas, tecnologia e negócios digitais.

Keywords e SEO

Otimizamos suas palavras-chave para 
alavancar sua posição nas buscas do 
Google.

Email Marketing

Ajudamos a criar campanhas de mail 
marketing que pessoas abrem mais e 
clicam mais.

Geração de LEAD

Identificamos o fluxo de venda do seu 
serviço e trazemos mais clientes para 
o seu negócio.

Growth Hacking

Técnicas de alto impacto para o 
crescimento da base de uusários de 
um serviço ou produto.

Aumento de conversão

Estudo e aprimoramento dos fluxos 
de conversão  para atindis grandes 
resultados.

Métricas e Web Analytics

Monitoramento em tempo real e 
análise da forma como as pessoas 
usam seu site, sistema ou serviço.



Nossos Clientes
Trabalhamos com empresas comprometidas em oferecer serviços 
assertivos e diferenciados



E ai, 

vamos falar sobre o seu projeto?

Entre em contato com a gente

Homem Máquina
Rua Gago Coutinho, 6 Casa 10 - Laranjeiras
Tel +55 (21) 3827-5544
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22221-070
contato@homemmaquina.com.br
www.homemmaquina.com.br


