
Suíte exclusiva SEO  



Quando o assunto é SEO, a Bring se destaca de qualquer outro desenvolvedor pelo fato da 
aplicação exclusiva que combina 25 ferramentas de SEO onpage, fazendo com que cada 
detalhe seja importante e que nossos lojistas contem com esta contribuição extra paras se 
manterem no topo das páginas de buscas. 
 
Fazer tudo manualmente toma muito tempo. Nossa suíte exclusiva vem pra automatizar 
este processo.  
 
A suíte lida perfeitamente com qualquer projeto, executando desde pequenos ajustes à 
duplicação de conteúdo e aumento da indexação do site para otimização de URL´s à 
grandes quantidades de meta data. Também contém HTML avançado e sitemaps em XML, 
Cross Linking, Redirecionamentos de SEO e funcionalidades de rich snippets avançados. 
 
Um diferencial que você só encontra aqui. Confira: 



SEO AVANÇADO 

A plataforma Bring Magento é extremamente 

amigável para SEO e recebeu customizações 

específicas em seu código fonte.  

 

Isso facilita a indexação no Google, e ajuda na 

publicidade da loja. 

 

Dentre alguns recursos, a plataforma conta com 

criação e edição de url amigáveis e Meta 

descrição por produtos, categorias e páginas; 

propicia fácil edição de Meta descrição, títulos 

de página e meta-keywords, e também possui 

geração automática de Sitemap.  

 

Além dessas funcionalidades, existem mais de 

25 ferramentas exclusivamente dedicadas à 

SEO. 



Conteúdos idênticos ou similares geram um grande volume para os motores de busca. Se suas páginas estiverem duplicadas, isso 
pode influenciar negativamente os rankings de exibição do seu site porque os motores de busca não sabem qual variante do 
conteúdo deve ser exibido.  
 
Com URLs canônicas você ajuda os motores de busca a identificar qual página é a original (canônica) em relação ao conteúdo 
duplicado. Assim, você pode detectar e resolver problemas de conteúdo duplicados. Além disso, você conta com as seguintes 
funcionalidades: 
 
• Adicione URLs canônicas a qualquer página ou produto (pacote, configurável, etc.); 
• Defina uma URL customizada canônica de domínio cruzado (para lidar com conteúdo duplicado em sites diferentes); 
• Adicione uma barra final para URLs canônicas; 
• Use a paginação para canônicos de categoria (em vez do site / página padrão, você receberá site.com/page?p=2); 
• Adicione a relação = etiqueta seguinte / anterior (para enviar usuários para a página / url mais relevante); 
• Aponte páginas de navegação em camadas para a categoria em si ou qualquer página filtrada (assim, o Google irá indexar todas as 

páginas LN e não apenas o primeiro site / página); 
• Desative URLs canônicas para páginas com robôs NOINDEX; 
• Defina a tag canônica se qualquer filtro de navegação em camadas usar seleção múltipla. 
  

URLs Canônicas 



Controle como as ferramentas do motor de busca rastreiam e indexam seu site. Dirija-os para as páginas importantes e restrinja os 
que você deseja manter invisível. Também: 
 
• Especifique Robot Meta Header para as páginas https ou quaisquer páginas extras; 
• Configure cabeçalho de meta robots para páginas sem conteúdo; 
• Defina o número de filtros LN para excluir da indexação. 
  

Rastreamento e Indexação 

Crie uma visão geral conveniente e amigável da estrutura do seu site. Organize todos os links do site na única página, ajudando os 
clientes a navegar melhor e chegar mais rapidamente à página pesquisada. Por exemplo, se seus visitantes não conseguirem 
encontrar a categoria 'Carteiras', eles podem clicar no link do sitemap e encontrá-lo lá. Também: 
 
• Adicione sitemaps HTML separados para várias visualizações da loja (sites multilíngues); 
• Defina o nível máximo de profundidade da categoria para seus links (por exemplo, você pode exibir apenas categorias importantes 

tipo Categoria 1 / Subcategoria 1 em vez de categoria 1 / Subcategoria 1 / Sub-Sub Categoria 1 / Sub-sub-sub categoria 1); 
• Defina a ordem de classificação para produtos e categorias; 
• Inclua qualquer link de página do CMS (homepage, sobre nós, entre em contato, etc.); 
• Especifique um título de site HTML / meta descrição / palavras-chave 
  

Sitemap HTML 



Inclua todas as URLs importantes do site no sitemap XML para ajudar os motores de busca a rastrear melhor e indexá-los mais 
rapidamente. 
  
• Use o URL do domínio principal no sitemap (por exemplo, site.com em vez de site.com/home); 
• Especificar meta-data para cada URL; 
• Defina a frequência e a prioridade para cada URL adicionado; 
• Defina uma barra diagonal para a página principal do site ou qualquer URL do sitemap XML; 
 
  

XML Sitemap 

De forma rápida e fácil crie qualquer número de links internos e externos. Um link interno adequado ajuda a melhorar a navegação 
do site e espalhar o poder de rankeamento no site. Enquanto o link externo ajuda a colocar links de entrada de sites relevantes e 
confiáveis com conteúdo relacionado. 
 
• Use cross links em diferentes tipos de páginas: produto, categoria ou páginas do CMS; 
• Especifique links internos para diferentes visualizações da loja; 
• Equipe palavras-chave com um link para uma página do site relevante (seja um produto ou uma página do CMS); 
• Vincule qualquer palavra-chave direcionada pelo ID da categoria ou SKU do produto; 
• Defina o número máximo de substituições de palavras-chave por página; 
• Configure a prioridade de substituição de qualquer palavra-chave; 
• Substitua as palavras-chave segmentadas por links para sites externos relevantes.  

Cross Links 



A otimização de elementos de meta-data de um site de comércio eletrônico pode ser um grande desafio. Com estes templates de 
SEO, você pode criar meta-data para uma grande quantidade de páginas da loja com apenas um clique e aplicá-los ao: 
 
• Meta título da página de produto; 
• Meta descrição; 
• Meta keywords; 
• URL de produto-chave; 
• SEO para produto – nome. 

 
Além disso, você pode usar a lista de atributos para otimizar uma descrição de produto curta e ampliada em seu site. Os templates 
de SEO podem ser aplicados a qualquer produto escolhido, coleção de produtos ou conjuntos de atributos de produtos. Ainda mais, 
você pode misturar vários atributos com o Atributo Randomizado. 

Templates de SEO para produto 

Categoria dos templates de SEO 

Com a nossa suíte SEO exclusiva, você pode gerar templates de SEO avançados e facilmente otimizar:  
 
• Categorias de meta títulos; 
• Meta descrições; 
• Descrição completa da categoria; 
• Nome estratégico SEO para categoria.  
• Uma vez gerados, os modelos podem ser aplicados a qualquer categoria escolhida ou a uma seleção de categorias segmentadas. 

Todos os modelos de SEO podem ser gerados automaticamente com o Magento Cron, testados e atribuídos a diferentes 
visualizações da loja e misturados com um Randomizer de Atributo. 



Você pode facilmente filtrar as camadas de navegação pelos filtros de SEO otimizados. Estas funções vão te ajudar estender a 
arquitetura do site e fazer com que mais páginas sejam otimizadas para páginas long-tail e pesquisas específicas. 
 
Para cada filtro de categoria de página você pode especificar o meta-título, meta descrição, meta keywords e descrição full page. 
Além disso, você também pode definir a prioridade de qualquer atributo na camada de navegação bloqueada. 

Templates de navegação por camada (Filtros de Categoria) 

Suporte à tags tipo Hreflang 

Diga para os motores de busca quais línguas você esta usando em determinadas páginas. Evite duplicar conteúdos, ao mesmo tempo 
em que a esta funcionalidade automaticamente informa o Google sobre versões alternativas de uma página original. 
 
• Especifique URLs alternadas do escopo (global ou website); 
• Aplique as tags hreflang em qualquer produto / categoria/ Página CMS; 
• Use o código de linguagem original, default, ou configure manualmente; 
• Adicione qualquer quantidade de tags  hreflang  para páginas não localizadas; 
• Conecte páginas localizadas por ID / chave de URL / atributo hreflang 



Alcance alto CTR com esta funcionalidade matadora de resultados de busca. Apresente preços, avaliações, disponibilidade de 
estoque e outros atributos para se destacar dos concorrentes e conquistar a atenção do cliente. 
 
• Adicione a informação de markup do produto em (avaliações, reviews, estoque, preço, SKU, etc); 
• Crie rich snippets para páginas de categoria; 
• Programe bread-crumbs com mapeamento das tags; 
• Use Twitter Cards e OpenGraph (para mais resultados relevantes das redes sociais); 
• Implemente  dados de organização em (localização, nome, descrição, contatos, alcance de preço, imagem, etc); 
• Ofereça informações (nome e descrição) do site / info da página 

Rich Snippets Extendido 

Otimizador de página 

Faça com que as paginas do seu site sejam completamente amigáveis para os motores de busca. Utilize nossa suite SEO para criação 
de URLs amigáveis, configure o formato das chaves de URL, especifique como a página é definida e adicione este otimizador em meta 
títulos e descrições. 



As páginas de navegação em camadas geralmente criam milhares de URL de conteúdo duplicado com os mesmos títulos / descrições 
de páginas. Com a suíte Bring SEO exclusiva, é possível tornar as páginas filtradas por mecanismos de pesquisa em camadas com 
facilidade. Para cada categoria LN, você pode: 
 
• Adicionar meta título e descrição extensa nas páginas LN da categoria; 
• Inclua qualquer atributo para o título LN e meta descrição; 
• Aplicar tags canônicas em qualquer página LN de categoria; 
• Defina as meta tags do robô NOINDEX, FOLLOW para páginas LN da categoria; 
• Adicione o contador de filtros aos NOVIMENSOS, SIGA meta robôs em páginas LN; 
• Defina meta-robôs para qualquer combinação de atributos / atributos no LN; 
 

SEO para páginas de navegação por camada 

SEO Redirects 

Quando você precisa resolver problemas de URLs quebrados, atualize a plataforma CMS, altere o design do site ou vá para um novo 
domínio - os redirecionamentos de SEO são obrigatórios. Assim, você salvará os rankings e enviará clientes para as páginas 
relevantes, em vez do 404 não encontrado. 
 
• Especifique o tipo de redirecionamento: 301 movidos permanentemente ou 302 encontrados 
• Defina o período de tempo para manter os redirecionamentos no site 
• Adicione os redirecionamentos padrão à categoria de produto ou categoria de prioridade 
• Gerencie facilmente todos os redirecionamentos em um só lugar 
 



As páginas de navegação em camadas geralmente criam milhares de URL de conteúdo duplicado com os mesmos títulos / descrições 
de páginas. Com a suíte Bring SEO exclusiva, é possível tornar as páginas filtradas por mecanismos de pesquisa em camadas com 
facilidade. Para cada categoria LN, você pode: 
 
• Adicionar meta título e descrição extensa nas páginas LN da categoria; 
• Inclua qualquer atributo para o título LN e meta descrição; 
• Aplicar tags canônicas em qualquer página LN de categoria; 
• Defina as meta tags do robô NOINDEX, FOLLOW para páginas LN da categoria; 
• Adicione o contador de filtros aos NOVIMENSOS, SIGA meta robôs em páginas LN; 
• Defina meta-robôs para qualquer combinação de atributos / atributos no LN; 
 

SEO para páginas de navegação por camada 

Breadcrumbs avançados 

Numerosas pesquisas comprovam que as migalhas de pão (breadcrumbs) nunca causam problemas de teste do usuário, apenas 
ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar a capacidade de encontrar. Use o Breadcrumbs avançado da nossa suíte para ajudar os 
usuários e os bots do motor de busca a navegar melhor por sua loja. 
 
• Gerar menus de busca de usuários e mecanismos de pesquisa amigáveis 
• Aplique os tipos de migalhas de pão mais curtos / mais longos / padrão 
• Use prioridade de categoria para produtos que são atribuídos a várias categorias 
• Permitir migalhas de pão em Rich Snippets 
 



• 100% pronto para estratégia de SEO 
• Geração automática de Sitemap para o Google 
• URLs amigáveis 
• Reescrita de URL e controle de URL 
• Meta Informations para produtos, categorias e páginas 

Bring Magento – Recursos nativos de SEO complementares : 



Saúde Já 

Salomon Argentina Galinha Pintadinha Wilson Brasil 

Nautika Pro Spin 



Principais Parceiros: 



Contato: 

Bruno Girardello 

bruno.girardello@bring.com.br 

Skype: bruno.bring 

Telefone: (11) 98104-8508 

 

www.bring.com.br 

mailto:bruno.girardello@bring.com.br
mailto:bruno.girardello@bring.com.br


Obrigado. 


