
Em caso de dúvidas, quais os contatos?

O recomendado é que tenha o acompanhamento durante a 

migração de uma pessoa ou agência com conhecimentos de SEO 

e saiba utilizar a plataforma. Caso necessite de auxílio, acione o 

nosso time de especialista da Tray Corp!
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A migração é um processo complexo, mas na maioria das vezes fundamental para 
possibilitar o crescimento da sua loja em uma plataforma mais robusta e que atenda 
melhor às necessidades do seu negócio. No entanto, é preciso ter cuidado em todas as 
etapas para que o que era para ser uma promessa de excelentes resultados não se torne 
uma grande dor de cabeça.

Nesse sentido, os redirecionamentos são peças fundamentais para minimizar perdas de 
tráfego orgânico na mudança de um sistema para o outro. Ao escolher uma plataforma 
avançada e de qualidade e executar esses passos com cuidado, a tendência é que ocorra 
um aumento gradual no número de acessos vindos desse canal.

Para ajudar você a acertar em todas essas etapas, separamos algumas dicas essenciais 
para uma estratégia de redirecionamento bem-sucedida durante a migração. Con�ra!
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Os redirecionamentos fazem parte do processo de migração de plataforma ou domínio. 
Sempre que houver mudança na URL deve ser aplicado o redirecionamento da página 
antiga para a página nova. Esse redirecionamento indica para os buscadores e para os 
usuários que a página mudou e tem uma nova nomenclatura.

Normalmente as plataformas têm padrões diferentes de URLs para categorias e produtos. 
Nesse sentido, é imprescindível na migração que sejam realizados os redirecionamentos, 
caso contrário as páginas novas não serão encontradas pelos usuários e pelos 
buscadores.
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Quando os redirecionamentos não são corretamente implementados, podem acontecer 
impactos no tráfego do site e, consequentemente, na receita. Abaixo listamos os 
principais problemas:

Páginas antigas com Erro 404;

Con�ito de indexação entre páginas antigas e novas;

Perda de potenciais clientes quando encontrarem páginas 404;

Perda de relevância do site e perda de posicionamento das páginas;

Diminuição de acessos e receita por meio de tráfego orgânico.
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Por meio do Google Analytics, é possível avaliar as principais fontes de tráfego do 
site. No menu                                        estão os tipos de meios que levam tráfego 
e receita para as páginas.

Na migração de plataforma, o canal que terá maior impacto será o tráfego 
orgânico, a�nal, os resultados de busca terão maior alteração com a indexação de 
páginas novas e a alteração das páginas antigas. Dessa forma, além do tráfego 
total do site, é importante veri�car o tráfego orgânico e como está o desempenho 
antes e após a migração do site.
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Para realizar o processo de migração é necessário seguir alguns passos. São eles:

Listar todas as páginas relevantes do site antes da migração. Utilize o Google 
Analytics para veri�car as páginas que trouxeram mais receita e acesso nos 
últimos 4 meses. Além do Analytics, extraia todas as páginas do                       
do site antes da migração. 

Normalmente o endereço é 
Observação: veri�car o padrão vigente na plataforma.

Montar um arquivo com todas as páginas atuais e ao lado a página equivalente na 
nova plataforma. Esse trabalho deve ser realizado com cuidado para que as 
páginas sejam redirecionadas corretamente. A prioridade para redirecionar deve 
respeitar a seguinte ordem: primeiramente, redirecionar para a página equivalente 
na nova plataforma.

Caso não tenha página equivalente, redirecionar para a categoria mais próxima.
Em último caso, se não tiver categoria mais próxima, redirecionar para a home 
do site.

Copiar toda informação que está no                    antes da migração e manter no 
novo arquivo                    para evitar que sejam indexadas páginas 
desquali�cadas. O endereço do robots é 

Na plataforma Tray Corp, é possível editar o arquivo                    por meio do 
Style Editor, no caminho:

Manter o mesmo código do Google Analytics para a nova plataforma. Isso é 
extremamente importante para que não sejam perdidas informações sobre o 
desempenho do site. Por meio do mesmo Analytics, o histórico do site se 
mantém e será possível avaliar os resultados da migração e veri�car 
oportunidades de melhoria.
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sitemap.xml

robots.txt

robots.txt

robots.txt

robots.txt

www.dominio.com.br/sitemap.xml
 www.dominio.com.br/robots.txt

ARQUIVOS

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4
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PASSO 5

Plus:

Caso tenha title e description no site atual a recomendação é utilizar o 
mesmo padrão. Dessa forma, o impacto é menor, a�nal serão mantidas as 
mesmas informações nas páginas.
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Para realizar o redirecionamento na plataforma é necessário acessar o painel 

Na lateral direita, clique na opção                                 . 

Após isso, será feito o download do arquivo com todos os redirecionamentos que 
estão na plataforma. Nesse arquivo, insira todos os redirecionamentos que foram 
desenvolvidos. Em seguida, faça o upload do arquivo na plataforma para que os 
redirecionamentos sejam criados.

CONFIGS ADMIN REDIRECIONAMENTOS REDIRECIONAMENTOS DE LINKS

EXPORTAR ARQUIVO

ASSISTA O VÍDEO DE TREINAMENTO
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especialistas@traycorp.com.br 
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Parte do Grupo Locaweb e integrante da divisão corporativa da Tray, a Tray Corp 

oferece por meio da tecnologia FBITS uma plataforma de e-commerce 

personalizada, integrada e escalável, o que faz dela a opção definitiva para sua loja 

virtual.
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