
Tráfego Orgânico x Tráfego Pago

Tráfego pago X Tráfego orgânico: em qual você deve investir?

Qualquer um que usa a internet para expor seus conteúdos ou seus produtos perde o sono

pensando em uma coisa: visibilidade.

Como fazer para que seu site ou blog seja o escolhido e visitado dentre os muitos resultados

exibidos nos sites de busca como o Google (ou Bing ou Yahoo…)

Pode parecer óbvio, mas para atrair mais visitantes a primeira pergunta que você precisa fazer

é: “o que leva os visitantes até o meu site?”

E para responder a essa pergunta você precisa conhecer os tipos de tráfego que existem na

internet.

Como você provavelmente já deve saber, tráfego nada mais é do que a movimentação dos
usuários quando visitam os sites.

Da mesma forma que o tráfego de trânsito diz respeito à circulação de veículos, o tráfego na
internet trata do fluxo de usuários

Então vamos ver quais são os tipos de tráfego que um site pode gerar:

Tipos de Tráfego

Existem diversos tipos de tráfego. Veja aqui:

● Direto: aquele que é gerado quando a pessoa escreve a URL diretamente no

navegador. A pessoa sabe para que domínio quer ir e faz a visita diretamente.

● Orgânico: é quando um site aparece nas páginas de busca sem ter colocado um
anúncio e é visitado pelo usuário que fez a pesquisa.



● Pago: quando um site aparece em uma página de busca e está lá por ter pago um

anúncio. Ele aparece em posição de destaque em relação aos demais e é identificado

para o usuário que se trata de uma propaganda.

● Referencial: certamente já aconteceu de você estar em um site e clicar em um link que

te direciona para outra página. Isso é o tráfego referencial, ou seja, ele acontece

quando um link leva uma pessoa de um site para outro site.

● Social: quando o usuário visita o seu site através de um link postado em uma rede
social como Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn...

Agora que já temos uma noção geral sobre os tipos de tráfego, vamos nos aprofundar em dois

dos mais importantes: o  tráfego orgânico e o pago.

Entendendo o Tráfego Orgânico

Experimente abrir o Google (ou qualquer outro site de buscas) e digitar uma palavra, qualquer

palavra. Inúmeros resultados vão aparecer, certo?

Os primeiros resultados da lista na maioria costumam vir com a indicação de que são anúncios

pagos, e vamos falar sobre eles daqui a pouco.

Todo o restante da lista, exibida de forma gratuita, são aqueles que geram o Tráfego
Orgânico.

Ao clicar em um desses links  o usuário é enviado ao seu site naturalmente, por sua própria

iniciativa.



Como gerar Tráfego Orgânico para um site?

Estatisticamente falando, a primeira página de resultados de uma busca no Google gera 92%
de todo o tráfego dessa ferramenta, sendo que 1 em cada 3 delas são visitas orgânicas.

É por isso que todos que possuem um domínio na internet possuem o mesmo objetivo: ganhar

visibilidade e chegar na primeira página do Google.

A classificação que o Google dá para cada site, decidindo em que ordem eles vão aparecer. É

chamada de ranking.

Mas… como o Google decide a ordem de classificação?

Há vários fatores que determinam esses resultados, mas felizmente existem técnicas criadas

especificamente para melhorar a posição de um site no ranking do Google. O nome desse

conjunto de regras é SEO (Search Engine Optimization em inglês), que quer dizer otimização

de ferramentas de busca.

O SEO melhora - e muito - a probabilidade do seu site ser exibido nos resultados iniciais do

Google. Com isso o seu site passa ser mais visualizado e, consequentemente, seu número de

visitas aumenta.

Aparecer como um dos resultados na primeira página de uma busca inspira confiança na

relevância e adequação do seu conteúdo com a necessidade do usuário.

Tudo acaba por ser uma questão de visibilidade e compatibilidade: a pessoa precisa ver o

seu site no Google e decidir se vai visitá-lo de acordo com aquilo que procura.

O Google é extremamente minucioso com suas classificações. Isso leva a crer que estar no
topo de uma pesquisa de maneira orgânica denota uma alta qualidade do conteúdo

oferecido.

Infelizmente subir no ranqueamento do Google não é fácil e requer tempo e dedicação. O

ponto positivo é que os resultados são duradouros.

Se sua necessidade é de resultados rápidos, talvez você precise investir no Tráfego Pago.

https://www.impactplus.com/blog/organic-search-vs-paid-search#:~:text=Organic%20search%20traffic%20comes%20from,links%20among%20search%20engine%20results.&text=Paid%20search%20traffic%20is%20attributed,the%20top%20of%20search%20results.


Entendendo o Tráfego Pago

Quando recebemos os resultados de uma busca, lá no topo da primeira página estão os

anúncios de sites que pagaram pelo cobiçado lugar de destaque.

Ao clicar num desses anúncios pagos você gera o Tráfego Pago.

Como gerar tráfego pago?

Essa pergunta também poderia ser feita da seguinte forma: “como faço para colocar um

anúncio em um site de buscas e fazer com que o meu site seja o primeiríssimo resultado a ser

exibido?”

Existem ferramentas específicas para isso. O Google Ads para o Google, o Bing Ads para

Bing e assim por diante..

O site que deseja fazer o anúncio e utilizar essas ferramentas define as palavras chave e paga

uma certa quantia por cada clique que seu resultado/anúncio receber (o pay-per-click em

inglês, ou PPC).

O valor de uma palavra-chave é definido pela frequência com que os usuários a procuram e

pelo investimento que os anunciantes fazem nela.

Diante disso você se pergunta: “então basta pagar e meu site vai estar em primeiro lugar?”

Sinto muito dizer que não é bem assim.

Como o Google define as posições dos anunciantes?

Como vários anunciantes pagam pela mesma palavra chave, o Google Ads classifica os sites

pagantes de acordo com relevância (e orçamento, claro) para definir a posição de cada um

deles na página de resultados.

Esse mecanismo de classificação pode até parecer dispendioso, mas é extremamente efetivo.

De acordo com uma pesquisa feita em março de 2021, 3 em cada 4 pessoas que chegam a

um site através do tráfego pago  fazem isso porque é a maneira mais fácil de encontrar aquilo

que realmente procuram

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/
https://www.highervisibility.com/blog/organic-vs-paid-search-statistics/


E mais: a mesma pesquisa constatou que pessoas que chegam a um site de vendas por meio

do tráfego pago estão mais propensas a realmente efetuar uma compra.

Se você ainda tem dúvidas da efetividade do Tráfego Pago,  saiba que o Google Ads
responde por 80% dos rendimentos do Google. Lembrando que estamos falando da empresa

que é dona do YouTube, Android e outras dezenas  de marcas rentáveis.

Que tipo de tráfego é o melhor para o meu site?

Após entender as diferenças entre tráfego pago e tráfego orgânico você pode se perguntar

qual deles é o melhor para gerar visibilidade e visitas para a sua página.

Se a intenção é um resultado rápido, o tráfego pago certamente é a melhor escolha: seu site

começa a aparecer em destaque nas páginas de buscas imediatamente depois de você pagar

pelo anúncio.

Já os resultados em termos de aumento do número de visitantes pelo tráfego orgânico, após

a aplicação das técnicas de SEO no seu site, demoram de três a seis meses para serem

percebidos, mas a sua posição no ranking de buscas será mais duradoura .

No final das contas, tudo depende de dois fatores: seu cronograma de aumento de acessos e

seu orçamento de propaganda.

Mas a utilização correta  e equilibrada dos dois tipos de tráfego provavelmente é a ideal e

que irá gerar os melhores resultados a curto, médio e longo prazos.

(Inserir CTA de acordo com a estratégia )

https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/

