
 
 

ANÁLISES INTERNET 2014  
 

“Quintas para Casamentos em…“ 
 

Uma análise à visibilidade das quintas no Google Portugal, e aos desafios que 
as quintas encontram para conquistar mercado na internet.  

 
 
 

 
Estado do sector na internet: 
 
Alguns bons websites, bem desenhados, bem pensados para o cliente final, 
mas raramente otimizados para o Google. A grande maioria dos sites peca por 
não estar pensado para o cliente final (mulher, 25/35 anos, desejosa de casar 
num local de sonho a bom preço), como tal sofrem nas taxas de conversão 
(poucos telefonemas para ver a quinta). 
 

 
O Grande Problema: 
 
O problema mais comum é que as quintas não aparecem no TOP 10 do Google 
Portugal quando o cliente final pesquisa por “quintas para casamentos em…”.  
 
O top 10 do Google está invadido por portais que obrigam as quintas a pagar 
mensalidades para aparecerem nesses portais. Estes portais dominam 
completamente as páginas de resultados no Google.  
 
Testámos dezenas de mercados (Lisboa, Braga, Faro, Coimbra, Évora, Leiria… 
etc etc) e este problema é comum em todos os mercados: quem domina o TOP 
10 do Google são os portais pagos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemplo do Top 10 em Évora: 
 

 
 
Exemplo do Top 10 em Lisboa: 
 

 



 
Exemplo do Top 10 no Porto: 
 

 
 
 
Esta situação é bastante problemática para as quintas, mas encontramos mais 
dois problemas neste sistema atual:  
 

1. Nesses portais você não está sozinho, estão lá outras quintas 
concorrentes  

2. Quem tem mais dinheiro para investir fica mais acima no portal  
 
Ou seja, você fica refém destes portais para ser visto, mas quando paga para 
ser visto acaba por ser visto ao mesmo tempo que mais 10 ou 15 quintas… e 
isso é um mau investimento.  
 
 

A Solução Comprovada: 
 
A solução mais eficaz é ter um site otimizado para aparecer nas pesquisas 
importantes para os seus potenciais clientes, é ter um site que apareça acima 
desses portais quando o seu cliente pesquisa por “quintas para casamentos em 
(a sua localidade)” . 
 
 



Deste modo você conquista vários trunfos duma vez: 
 

1. É o seu site que é visto 
2. É apenas a sua quinta que está em avaliação 
3. Não tem a concorrência directa como acontece nos portais 
4. Elimina mais um pagamento mensal 

 
São inúmeras as vantagens de estar com o seu site no TOP 10 do Google. A 
mais forte é que é você dono e senhor do que é visto, e do que se usa para 
influenciar a compra (ou pedido de orçamento) dos seus potenciais clientes.  
 
Aqui na Santa Ideia criamos e otimizamos websites desde 2004, e nos 
mercados mais competitivos a nível global: 
 

• Viagens e turismo 
• Créditos e financeiras 
• Apostas online  
• Portais de anúncios 
• Construção de Piscinas 
• Golf 
• … entre outros. 

 
 
Exemplo do nosso cliente Malagueta Viagens no TOP 3 do Google: 
 

 
 



Exemplo do nosso cliente DreamPools Piscinas no TOP 1 do Google: 
 

 
 
 
 

Notas Finais: 
 
Para todos os problemas existe sempre uma solução. No caso desta análise às 
quintas para casamentos em Portugal o maior problema é a falta de sites 
otimizados que tenham visibilidade no Google. Há que conquistar terreno aos 
portais que dominam os resultados do Google, e para isso há que começar por 
novos sites otimizados para Google, e criados a pensar no consumidor final 
deste mercado, de modo a ter mais pedidos de contacto e mais reservas.  
 
Aqui na Santa Ideia estamos sempre disponíveis para o ajudar. Esperamos 
que esta análise tenha sido do seu agrado.   
 
 
Atentamente, 
Fernando Veloso 
 
Atelier Santa Ideia 
Tel.: + 351 243 332 298 | Email: fernandoveloso@santaideia.com |  
Website: www.santaideia.com 


