
Manual de Parceiros - RH Portal

Sobre o RH Portal

O RH Portal é o maior portal de conteúdo da América Latina, com mais de 280 mil
assinantes. Ele reúne e centraliza as informações sobre gestão de pessoas, carreira,
negócios, clima organizacional, liderança, motivação, relações trabalhistas, saúde,
segurança, e muito mais. Desenvolvido pela Sólides, veio acompanhado de um objetivo
claro: gerir pessoas e negócios através da gestão comportamental.

A Sólides é uma empresa especialista em software para gestão de pessoas sob a
perspectiva comportamental. Utilizamos inteligência de dados, people analytics e perfil
comportamental DISC para recrutamento e seleção, desenvolvimento e retenção de
talentos.

Para você que deseja enviar artigos para o portal, seguem algumas dicas:

Requisitos para o envio do artigo
● Excelente redação: produzir textos claros, originais, conectados com o tema e com

tom e identidade coerentes com a linguagem do RH Portal;
● Escrever considerando as técnicas de SEO;
● Produzir textos com boa legibilidade e com no mínimo 600 palavras.

Funções do parceiro
Produzir a parte textual do conteúdo com excelente redação, com links internos e externos
(backlinks), trechos em negrito e meta descrição.

Revisar os textos quanto à gramática, ortografia e desenvolvimento. Conferir se o texto é
original e exclusivo para o RH Portal.

A nossa equipe interna será responsável pela moderação dos artigos e temas sugeridos.
Assim, a orientação é que você entre em contato sempre que surgirem dúvidas ou
questionamentos. Basta enviar um e-mail para vanessa.cunha@solides.com.br.

Técnicas de SEO
● Palavra-chave destacada que tenha um volume de buscas relevantes*;
● Densidade da palavra chave: em geral, a palavra chave deve aparecer pelo menos

4 a 6 vezes ao longo do texto;
● É recomendado usar a palavra chave na introdução do texto, no primeiro parágrafo;
● É recomendado usar a palavra chave em subtítulos.

mailto:vanessa.cunha@solides.com.br


*Para verificar se a palavra-chave escolhida possui buscas relevantes na internet, algumas
ferramentas para realizar essas tarefas são o SEMrush, Google Keyword Planner e
Ubersuggest do Neil Patel, que mostram o volume de buscas mensais e os concorrentes
que trabalham esse termo escolhido.

Link Building

Os links são estratégias para fortalecimento do SEO. É preciso ter equilíbrio ao utilizá-lo.
Muitos links nos conteúdos podem dar a impressão de spam e prejudicar o ranqueamento.

● recomendado: a cada 500 palavras utilizar 3 links, dê preferência para links do RH
Portal;

● os links podem direcionar para referências externas ou outras produções do RH
Portal;

● a intenção dos links é aumentar a experiência na leitura, portanto, é preciso haver
uma conexão entre as produções.

Legibilidade

● Distribuição de subtítulos: cada sessão (texto entre um subtítulo e outro) não deve
ter mais do que 300 palavras. Quando for necessário subdividir um intertítulo (H2),
deve-se usar a estrutura H3, H4 e assim consequentemente;

● Tamanho das sentenças: evite frases muito longas. Recomenda-se que ao menos
75% das frases tenham menos do que 25 palavras;

● Tamanho dos parágrafos: blocos grandes de texto são cansativos e afastam o leitor,
por isso, opte sempre por parágrafos curtos de até 6 linhas;

● Destaque trechos em negrito mas, cuidado, não utilize em excesso;

● Utilize palavras de transição. (ex. ainda mais; por outro lado; imediatamente;
frequentemente; primeiramente; assim; logo; afinal; dessa forma; a princípio);

● Frases diferentes: não começar frases consecutivas com a mesma palavra;

● Usar tópicos e listas quando fizer sentido;

● Inserção de imagens: sugerir imagem a ser usada no conteúdo como imagem
destacada.

● Você pode também sugerir uma imagem ilustrativa relacionada ao tema no Unsplash
ou Pixabay, banco de imagens gratuitas. As imagens devem ser salvas em jpeg ou
png e ter no máximo 200 KB.

Como já deu para perceber, prezamos pela qualidade dos nossos materiais e, por isso,
sempre use o bom senso nas escolhas das imagens.

https://www.semrush.com/
https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/
https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://neilpatel.com/br/ubersuggest/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/pt/


Definição de persona
Podemos dizer que a persona é um personagem fictício que representa os clientes da
empresa. E as personas trabalhadas no RH Portal são: estudantes de RH; analista de RH;
gerente de RH; CEO; coach; consultor.

Planejamento dos artigos
Os artigos são elaborados seguindo um planejamento estratégico. Neles serão indicados os
objetivos e o direcionamento da produção textual, com as seguintes informações: a persona
para quem falaremos, a palavra-chave a ser utilizada, a descrição geral com tópicos a
serem abordados e as referências da internet ou de outros artigos do RH Portal.

Essas informações são cruciais para construir um conteúdo que esteja alinhado com a
expectativa do leitor. Nossa intenção é elaborar uma produção que seja realmente
relevante e que desperte a curiosidade. Um texto relevante é aquele que resolve as dores
da pessoa que lê o conteúdo.

Por exemplo, se você está produzindo um artigo sobre recrutamento e seleção para um
gerente de RH ou para um estudante de RH, o nível de conhecimento sobre cada um nesse
assunto fará com que você aborde o tema diferente no texto, concorda? Por isso, entender
a persona é muito importante.

Os artigos podem variar entre 600 palavras e 3.500 palavras. No momento da redação, é
importante ter atenção a cada detalhe. Essa estrutura foi elaborada seguindo o pensamento
estratégico do RH Portal. Desvios de temas e propósitos não serão aprovados.

A Redação
● A linguagem não é formal; deve ser descomplicada e didática. Nossa intenção é

mostrar nossa relevância e propriedade sobre o assunto, nos posicionando como
referências em gestão comportamental e tecnologias para RH;

● Não há necessidade de marcar palavras e expressões em inglês com itálico. Ex.:
assessment;

● Dê preferência às frases curtas e diretas. Períodos longos tendem a causar
confusão aos leitores;

● Evite colocar palavras negativas que dão impressão de dificuldades. Por exemplo,
ao invés de “problema”, pode-se optar por “desafio”;

● Evite termos como “funcionários”, “empregados”. Opte por “colaboradores”;

● Sempre que for apresentado um dado estatístico ou uma informação de senso
comum, lembre-se de adicionar a pesquisa de origem para embasar a
informação. Evite, porém, pesquisas que sejam ultrapassadas;

● Religião, política e assuntos polêmicos quando necessários abordá-los, mostrar os
dois ou (mais) lados;



● Você deve revisar todos os textos antes de enviar para o RH Portal;

● Caso o artigo entregue não esteja de acordo com os requisitos, poderá ser solicitada
uma revisão do texto ou até mesmo ser recusado.

Meta descrição
É orientado que o parceiro faça o texto da meta descrição do novo conteúdo, que é
apresentado junto ao link do artigo na página de busca. Para tanto, deve-se seguir os
seguintes parâmetros:

● deve conter a palavra chave;
● ter de 110 a 140 caracteres;
● abordar o tema do conteúdo de forma que chame a atenção.

Consulte sempre que precisar
Quando tiver alguma dúvida, você pode usar este manual como material de consulta ou
faça contato, enviando um e-mail para: vanessa.cunha@solides.com.br.

Esperamos ter ajudado com este manual. Estamos sempre à disposição!

RH Portal | Site da Sólides. | Blog da Sólides.
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