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O QUE É E COMO FUNCIONA



O Google Ads é uma plataforma de publicidade da Google, na qual criam-se anúncios que são 

exibidos através de links patrocinados. Estes aparecem principalmente como resultados de pesquisas, 

tendo em base as palavras utilizadas na busca, podendo ser exibidos de diversas formas distintas, 

vídeos, fotos ou descrições. 

Dentro da plataforma, tendo em vista o modo mais comum de uso,  a empresa comprará 

palavras, definindo quais são as que mais se relacionam ao seu empreendimento. Dessa maneira, o 

proprietário investirá uma certa quantia nessas palavras para que o seu site apareça no topo da página 

de pesquisa do Google. 

Para determinar qual será a sequência em que os anúncios aparecerão na página da pesquisa do 

Google, é feito um ranking/leilão entre as empresas que compram as mesmas palavras. A que tiver 

mais qualidade e o maior investimento aparecerá primeiro. 
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O Google detém 96% do market share de pesquisas do Brasil e é  a plataforma mais utilizada 

pela população que está a procura de informação, produtos, entre outros. Cerca de 78% dos 

consumidores gastam mais tempo pesquisando por produtos no ambiente online do que em lojas 

físicas. 

Os anúncios de Google Ads são otimizados tanto para computador (desktop), quanto para 

celular (mobile) e tablets. Além disso, os anúncios também são apresentados para pessoas que já 

efetuaram pesquisas sobre o assunto, o que otimiza a chance de conversão e maior visibilidade.

Na plataforma, você terá acesso a relatórios de desempenho com diversas informações: número 

de impressões, taxa de cliques, impressões, conversões e muito mais. Tais métricas te ajudarão a 

melhorar as campanhas ou investir na que dê mais resultados. Isto auxilia a potencialização do 

desempenho do anúncio e a visibilidade da sua empresa no Google, o que passa a imagem de 

referência. 
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PRIMEIROS PASSOS



É interessante que no cadastro no Google Ads seja usada uma conta Google (gmail), porque caso haja a 

vontade de investir em outros modos de anúncios Google posteriormente, tudo estará em uma mesma conta. 

Além disso, os Reports que o Google dará serão mais assertivos. 

Caso você não tenha uma conta no Google Ads, siga os passos a seguir:

● Clique em 'começar agora';

● Na página seguinte haverá opções para qual sua principal meta na plataforma, para que essa dê 

sugestões cada vez mais personalizadas. Entretanto, é importante que você saiba que essas metas 

direcionam suas futuras campanhas a uma configuração no modo smart, no qual os anúncios 

serão feitos baseados em serviços parecidos com os seus. Isto faz com que as análises do Google Ads 

do seu site sejam superficiais por ser mais generalizado e não personalizado. Portanto é 

recomendado que seja feita uma conta no modo especialista, o que fará com que você comece do 

zero. Para isso, embaixo do botão "PRÓXIMO", clique em "Alternar para modo especialista". 
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● Os objetivos e metas de campanha são configurados no momento da criação de uma campanha. 

Portanto, ao se cadastrar, é importante não selecionar nenhum tipo de objetivos ou metas 

apresentados, caso contrário todas as suas campanhas serão baseadas em um só objetivo. Tal ato é 

arriscado, já que uma das coisas que mais deve ser detalhada e específica em cada um dos anúncios 

criados, são seus objetivos. Além disso, como estamos no modo Especialista, vamos criar tudo do 

zero. Dessa maneira, é indicado clicar abaixo de todas as opções na frase: "Criar uma conta sem 

campanha". 

● Após esse passo, será preciso fornecer informações da sua empresa: a unidade monetária de 

pagamento, o fuso horário e o país em que se encontra. 

Dessa forma sua conta já estará configurada e pronta para utilização. 
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PRINCIPAIS CONCEITOS



Antes de iniciar a criar campanhas é importante saber 

os principais conceitos envolvidos no processo, sendo o 

primeiro deles a diferença entre campanha, anúncio e 

grupo de anúncios. 

Como ilustrado no diagrama ao lado, uma campanha 

é formada por um grupo (conjunto) de anúncios 

(publicidade). Cada uma das campanhas elaboradas tem 

diferentes objetivos e metas, portanto os anúncios surgem 

como um meio de atingi-los, de diferentes formatos e modos 

de exibição. Dessa maneira, todos os perfis de público alvo da 

empresa serão antigidos, com publicidades personalizadas 

para cada um deles. 

CAMPANHA, GRUPO DE ANÚNCIO E ANÚNCIOS

CAMPANHA

GRUPO DE 
ANÚNCIOS 

ANÚNCIO
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Existem 5 tipos de campanha dentro do Google Ads:

PRINCIPAIS CONCEITOS

Rede de Display Rede de Pesquisa Google Shopping

Anúncios Estendidos 
de Texto (ETA) Youtube Ads
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A rede de pesquisa são as  páginas de busca do Google, 

nas quais os anúncios poderão ser apresentados ao público que 

pesquisou a palavra comprada. É o tipo de campanha mais 

utilizada e mais comum do Google Ads. 

Em geral, os anúncios na rede de pesquisa são aqueles que 

estamos acostumados a ver quando pesquisamos alguma coisa 

no Google. 

O que é de grande valor no Google Ads, é o fato de 

podermos alcançar pessoas que já estavam procurando por algo 

que se relaciona à nossa solução, o que torna a rede de pesquisa 

um dos tipos de campanha mais efetivos e assertivos. 
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A rede de display tem como local de exibição sites 

parceiros do Google, os quais alugam parte de suas páginas para 

que anúncios de outras empresas possam ser apresentados 

nestes espaços. Estes anúncios podem ser em forma de texto, 

vídeos, gráficos, ou conteúdo para baixar, por exemplo. 

Para não ter que gastar com um designer para elaborar 

esses anúncios de Rede de Display, o Google criou a ferramenta 

Display Ad Builder, a qual gera estes anúncios automaticamente 

de acordo com o conteúdo do seu site.

Possuindo interesse em anunciar outros sites no seu 

próprio, a empresa deve utilizar a plataforma Google Adsense, ao 

invés do Google Ads.
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O Google Shopping foi  criado com o objetivo de possibilitar 

que usuários possam comparar produtos a venda em diferentes 

sites através de uma procura simples. 

Os anúncios do Google Shopping mostram a imagem do 

produto, o preço, a empresa vendendo e outras informações 

necessárias para compra dependendo do produto anunciado.

Para anunciar na plataforma, a empresa precisa criar um 

arquivo tipo .xml contendo todas as especificações dos produtos, 

preços e imagens; o arquivo deve ser colocado no Google 

Merchant Center e ele faz o resto sozinho quando o Google Ads 

for ativado. 

Esse tipo de campanha é indicado para empresas que 

vendem produtos físicos.

GOOGLE SHOPPING 11



Os anúncios estendidos são um tipo de anúncio voltado 

para otimização de textos. O anunciante deve escrever 2 Títulos de 

até 30 caracteres cada e uma terceira linha explicativa com 

espaço para até 80 caracteres de descrição. 

Esse anúncio apresenta respostas para a pesquisa feita, 

sendo exibido como uma extensão do link anunciado. Este se 

adapta automaticamente para o formato mobile e desktop. 

A extensão de preço para anúncios estendidos, como 

mostra a imagem ao lado,  está disponível apenas para as buscas 

mobile. Quando alguém realiza uma busca no Google, apenas o 

primeiro anunciante da lista pode fazer uso da ferramenta de 

extensão de preço.
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O anúncio através de vídeo é utilizado, principalmente, 

para interagir e alcançar pessoas em sites parceiros ou, 

principalmente, no Youtube. Normalmente é indicado para 

empresas que vendem serviços, produtos físicos, ou um 

curso/evento. Esse tipo de campanha é feito dentro do Youtube 

Ads, e deve ser vinculado ao Google Ads. 

Dentro do Youtube Ads é possível fazer anúncios in stream, 

que podem ser pulados ou não; Anúncios in discovery que 

aparecem em uma caixa retangular na parte inferior do vídeo; 

Anúncios Bumper de apenas 6 segundos de duração; E os 

Masthead, anúncios na página inicial do Youtube. O último está 

disponível apenas mediante reserva. 

YOUTUBE ADS 13



Um lead é um potencial consumidor que demonstrar interesse em consumir um produto ou 

serviço de uma marca. Esse lead pode ser qualificado ou desqualificado, ou seja ele pode entrar no seu 

site e encontrar o que queria e ser qualificado para a compra do produto vendido, ou não, sendo assim 

classificado como não qualificado. Ao gerar um lead você estará aumentando as chances de venda 

de seus produtos e serviços. A página para a qual o lead é direcionado ao clicar no anúncio é chamada 

de Landing Page (LP).

Uma conversão se resume em fazer o visitante do seu site cumprir uma determinada ação que 

tenha um valor mensurável para o seu negócio, ou seja, o visitante se torna uma oportunidade de 

negócio. Portanto, a conversão ocorre quando o caminho para a venda é completo por um lead. 

Já o Funil de Vendas mostra a jornada de compra de um cliente. Usando-o é possível controlar 

as negociações, prever o desempenho da empresa e otimizar o tempo. Tal funil normalmente é dividido 

em 5: Tráfego, Visitantes, Leads, Oportunidades e Clientes.
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Como em qualquer estratégia de marketing, é importante que possamos diferenciar os leads, e 

escolher um público-alvo para as nossas campanhas de Google Ads. Isso é necessário para que 

possamos saber com quem estamos lidando e, consequentemente, criar conteúdos que sejam 

relevantes,  e que de fato agreguem valor para o perfil específico do público-alvo da empresa. 

Felizmente, o Google Ads já oferece um alto poder de segmentação para quem estiver criando 

anúncios em sua plataforma. A segmentação dentro do Google Ads funciona como uma divisão de um 

público geral em caixinhas que os diferenciam entre si, sendo tal segmentação por gênero, idade, 

localização, e entre outros. 

Mais a frente serão indicadas maneiras de segmentação do público-alvo da empresa. 
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MODO ESPECIALISTA



CONFIGURAÇÕES 17

Após a criação da conta é necessário configurar o Modo Especialista, como indicado. Para iniciar 

comece criando uma campanha teste, só para conseguir configurar e ativar sua conta. 

1. Selecione qualquer uma das metas indicadas;

2. Coloque o nome e o site da sua empresa;

3. Defina o local que você quer que seu anúncio seja exibido (é indicado colocar o seu país caso seu produto/serviço 

possa ser comercializado somente em território nacional);

4. Não adicione as sugestões da plataforma, como é um anúncio fictício,  e clique em próximo; 

5. Coloque qualquer coisa na descrição do anúncio, já que este não será ativado, e clique em próximo;

6. Selecione uma opção de orçamento, não se preocupe com o valor, esse só será cobrado se o anúncio for ativado;

7. Configure seu método de pagamento corretamente e o mais detalhado possível para que fique cadastrado na 

plataforma para as campanhas que serão criadas, selecione agora pagamento pelo boleto bancário para que 

nada seja cobrado no momento. 
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Para que o anúncio fictício criado não seja 

considerado e nada seja cobrado por ele, é necessário 

desativá-lo. Portanto vá para a aba Campanha ou 

Anúncio e  siga as instruções na imagem ao lado e 

clique em pausar. 

É importante ressaltar que a qualquer momento 

isso pode ser feito em qualquer um dos anúncios. Tal 

fato, ressalta outra vantagem do Google Ads, já que você 

pode pausar uma campanha a qualquer momento, e ter 

total controle do desenvolvimento desta. 



CRIAÇÃO DE CAMPANHAS



Para criar uma campanha vá para a aba "Campanhas", clique no + no canto superior esquerdo, e comece a 

configuração. Primeiramente,, será necessário indicar um objetivo para sua campanha: Vendas, Leads, Tráfego do site, 

Consideração de produto e marca, Alcance e reconhecimento da marca ou Promoção de app. 

● Vendas: indicado aos que queiram gerar mais vendas online por telefone ou na loja física;

● Leads: indicado aos que queiram incentivar clientes a realizar ações para gerar leads e outras conversões;

● Tráfego do Site: indicado aos que queiram fazer com que as pessoas certas acessem seu site;

● Consideração de produto e marca: indicado aos que queiram Incentivar as pessoas a explorar seus produtos ou 

serviços;

● Alcance e reconhecimento da marca: indicado aos que queiram alcançar um público-alvo amplo e promover 

reconhecimento;

● Promoção de app: indicado aos queiram gerar mais instalações e interações para seu aplicativo

CONFIGURAÇÕES GERAIS 20



Após escolher o objetivo, escolha que formato você deseja que ele seja exibido, ou seja, qual dos tipos de campanha 

(especificados nos conceitos desse documento) será o escolhido. Logo após, coloque o link para o qual as pessoas que 

clicarem no seu anúncio serão direcionadas.

A partir desse momento você será direcionado para configurações mais específicas:

1. Defina o nome para a campanha - lembrando que esse será somente algo interno e para organização, então é importante 

colocar junto do nome o número da versão feita. Ex: Lead Qualificado.V3 

2. Escolha a  rede ao qual será vinculado como resultado de pesquisa e display. Normalmente são selecionadas duas opções, mas 

caso o anúncio seja muito específico, é melhor colocá-lo apenas em uma.

3. Defina a data de início e término da campanha, podendo a última ser indefinida. No caso de e-commerces, é importante levar 

em consideração nas datas de campanhas especiais de descontos ou feriados.

4. “Opções de URL da campanha” e “Configuração dos anúncios dinâmicos de pesquisa” são configurações importantes mas 

complexas, portanto não é necessário configurá-las na sua primeira campanha.

5. Defina o local do seu anúncio em "Pesquisa Avançada". Caso queira limitar a pesquisa e excluir e incluir locais específicos, 

defina essas propriedades em "Inserir outro Local". 
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6. Escolha o idioma da sua campanha, tendo em vista a configuração de  idioma da pessoa que o verá.  É recomendado que 

você adicione, além dos já escolhidos, o Inglês, já que muitos usuários utilizam seus navegadores configurado neste idioma;

7. Defina o público-alvo da sua campanha, ou seja, as pessoas para quem você quer exibir seus anúncios. Para adicionar 

públicos-alvo você pode pesquisar interesses, inserindo no campo "Pesquisa", ou adicionar interesses pré definidos pelo 

Google Ads, com base em empreendimentos parecidos com o seu, clicando em “Procurar”; 

8. Em configurações de segmentação mantenha o "Observações" ativo, para que sua campanha não seja restringida de alguma 

maneira; 

9. Defina o valor do seu orçamento (defina primeiro seu orçamento mensal e divida por 30);

10. Defina a métrica de Lances como "Clique". Na primeira campanha não é necessário definir o custo máximo por clique, já que 

isso pode ser ajustado depois, mas é interessante sempre começar em um real, se possível, para observar o que realmente 

funciona em seu empreendimento;

11. Clique em "Mostrar Mais Configurações" e verifique que a "Programação dos Anúncios" esteja em todos os dias, e a "Rotação 

de Anúncios" em otimização.
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É interessante utilizar todas as extensões de anúncios disponíveis. Elas complementam as 

informações das suas campanhas, deixando-as mais claras, e consequentemente melhoram suas taxas 

de cliques.  Mas lembre-se, não há uma regra específica para cada negócio, veja qual traz a melhor 

performance para os seus anúncios e mude caso necessário.   

Extensão de Aplicativo

Possibilita baixar um 
aplicativo, caso haja um.

Extensão de Chamada

Possibilita que o cliente 
ligue diretamente para um 

número

Extensão de Local

Mostra o endereço da 
empresa/estabelecimento.

Extensão de Frases de 
Destaque 

Indica benefícios do 
anúncio criado
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Extensão de Comentário

O Google Ads é capaz  de 
identificar comentários positivos de 
um site, por exemplo, e postar por 

meio desta extensão esse 
comentário para gerar 

credibilidade

Extensão de SiteLink

Outros links do próprio site 
aparecem após o link do site que o 

visitante será direcionado.
. Ex: "Contato", "Nossos Clientes" 

"Conheça nossa Empresa".  

Extensão de Avaliação de 
Consumidores

Se há algo capaz de qualificar a 
empresa perante à concorrência, é 
aconselhável ativar essa extensão, 

pois ela irá ajudar a comprovar 
credibilidade 

Extensão de Visitas 
Anteriores

Essa extensão relembra os usuários 
que eles já passaram pelo site e 

que deveriam retomar a atividade 

Extensão de Classificação do 
Consumidor

Avaliação de estrelas. Quando uma 
empresa possui muitas estrelas de 
avaliação, ela transmite autoridade

Extensão de Preços

Mostra produtos/serviços que 
combinam com o perfil do cliente 

mesmo antes de ele abrir o site. E o 
preço do produto/serviço fica 

aparente 
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O Google Analytics pode fazer a segmentação automática dos leads, de modo que se possa analisar o 

desempenho dos anúncios de uma maneira mais específica. Entretanto, é possível criar os nossos próprios 

segmentos através do Segment Builder. Nele, identifica-se quais são os públicos-alvo de maior valor para a 

empresa, de modo que se possam desenvolver campanhas personalizadas e com foco neles. 

Existem três métodos de segmentação: o Automático pelo Google Analytics, a SmartLists ou o 

Customizado. 

No modelo Automático, a plataforma fará a segmentação com base em empreendimentos similares ao 

seu, tal modo é interessante em sites mais bem segmentados como e-commerces. . A SmartLists são 

segmentos dos leads com a maior probabilidade de conversão, através dos dados deste modelo de 

segmentação pode-se focar nesses leads como alvo dos próximos anúncios, para maximizar as chances de sua 

conversão. Já os segmento Customizado seria a criação dos próprios segmentos de maneira manual e baseada 

em suas pesquisas próprias. 
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Palavras-chave

Anúncios serão 
exibidos para quem 

procurar pelas 
palavras-chave 
determinadas.

Tópicos

Anúncios serão 
exibidos para quem 

pesquisar o tema 
estabelecido como de 

seu interesse como 
anunciante.

Público

É possível escolher 
mostrar os anúncios 

para um tipo de perfil 
do público alvo 

definido, mesmo que 
ela não esteja 

procurando por nada 
relacionado à sua 

solução.

Local de 
Exibição

Deseja-se anunciar 
em blogs? Sites 

comerciais? 
Mecanismos de 
pesquisa? Etc.

Aspectos 
Demográficos

É possível dividir em 
aspectos como 

idioma, local e até 
mesmo a idade do 

público-alvo.

Programação

É possível programar 
o dia, horário e 

também frequência 
dos nossos anúncios.

Dispositivos

É possível escolher 
em quais dispositivos 

que o anúncio 
aparecerá.
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O valor investido no Google Ads pode ser alterado todos os dias, mas a definição de um orçamento é 

essencial para que mesmo que o valor diário mude, o gasto mensal total se mantenha, portanto é importante 

possuir total controle sobre o valor investido no Google Ads por período e por campanha. Dessa maneira, você 

poderá pausar campanhas, dependendo da performance, e investir mais em campanhas com bom 

desempenho e maior pesquisa orgânica, e continuar dentro do orçamento mensal. 

É possível programar a cobrança para iniciar após os links patrocinados alcançarem uma meta de cliques - 

ex: 1000 cliques (CPM) - ou mesmo apenas após a primeira conversão. 

A plataforma Google Analytics permite com que o anunciante possa: analisar o ROI (Retorno do 

Investimento) já que essa métrica revela, para cada um real gasto em mídia paga, qual foi o retorno de clientes 

adquiridos; e controlar a performance dos anúncios, podendo redirecionar os investimentos futuros. 

CONTROLE DE INVESTIMENTO 27



CRIAÇÃO DE GRUPOS DE ANÚNCIO



Como já foi explicado, um grupo de anúncios funciona como uma segmentação dentro da sua 

campanha, dando a oportunidade de divulgar certo produto ou serviço com abordagens diversas. Dentro 

desses, é necessário definir as palavras-chave mais relevantes, tendo em vista o grupo criado e o objetivo dos 

anúncios. Não é preciso que uma campanha tenha mais de um grupo de anúncio, mas caso houverem 

palavras-chaves muito diferentes, é recomendado criar um novo grupo de anúncio. 

Existem dois modos dentro da plataforma para definir as palavras-chave: a padrão e a dinâmica. 

O modo padrão, você acrescenta as palavras-chave manualmente, sendo as palavras escolhidas, decididas 

através da sua pesquisa própria. Já no modo dinâmico o Google Ads adicionará as palavras-chave para você, 

entretanto esse modo é recomendado somente para sites que já sejam bem estruturados e sejam do tipo 

e-commerce, já que a segmentação é mais bem definida. 

Dentro do modo padrão, uma ferramenta dentro da plataforma que pode te ajudar na definição das 

palavras será o Planejador de palavras chaves do Google Ads. 
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PLANEJADOR DE PALAVRAS-CHAVE 30

Para entrar na plataforma do Planejador de Palavras, será necessário criar uma conta. Logo ao entrar na 

plataforma, não se esqueça de pular o tutorial da página, caso contrário ele pedirá uma forma de pagamento 

para simular uma campanha. Após inserir suas informações nos campos pedidos, vá na aba "Ferramentas", no 

canto superior direito, e clique em "Planejador de Palavras". 

Na página seguinte selecione “Procurar novas palavras-chave usando uma frase, um website ou uma 

categoria”, e uma aba aparecerá para que você a preencha com os dados da sua empresa, local, idiomas, e a 

segmentação definida. Onde a plataforma pedir os 'elementos', coloque as palavras-chave que você acredite 

que faça sentido para a sua empresa. 

Após procurar pelas palavras-chave para a sua empresa, é interessante levar em consideração sua 

concorrência, portanto em "Página de Destino", coloque o link do site deles. O Google, irá mostrar algumas das 

palavras-chave deles e referências de análise. 

Lembre-se de informar um orçamento absurdamente alto, para que você tenha dados mais realistas, já 

que o Google entenderá que você está disposto a pagar por qualquer valor. 



1. Selecione a opção “Descubra novas palavras-chave”;

2. Busque pelas palavras que você acredita que sejam relevantes e que você ache que seus clientes pesquisarão ao 

buscar por seu produto/serviço, e clique em "Ver Resultado";

3. Os resultados aparecerão na linha da palavra pesquisada, os aspectos mostrados são:

- Média de pesquisas mensais: mostra a média de pesquisas da palavra-chave e as variações aproximadas no período, 

bem como nas configurações de local e da rede de pesquisa escolhida;

- Concorrência: mostra o nível de concorrência de determinada palavra-chave. Esses dados são específicos para as 

opções de segmentação de local e da rede de pesquisa que você selecionou. 

- Parcela de impressões do anúncio: mostra o número de impressões, dividido pelo número total de pesquisas do local e 

da rede escolhidos, e que corresponderam exatamente à palavra-chave no último mês. 

- Lance na parte superior da página (menores valores): mostra o custo mínimo que os anunciantes pagaram pelo lance 

na parte superior da página com base nas configurações de local e rede de pesquisa.

- Lance na parte superior da página (maiores valores): mostra o custo máximo que os anunciantes pagaram pelo lance 

na parte superior da página de uma palavra-chave com base nas configurações de local e rede de pesquisa. 

4. Selecione as palavras que fazem mais sentido para sua empresa, volte para as "configurações do seu grupo de 

anúncio", e adicione as palavras.
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Existem três tipos de palavras-chave: a Head Tail, palavras intermediárias e Long Tail. As Head Tail são 

palavras mais genéricas, com mais volume de pesquisas, e portanto grande concorrência. Já as palavras Long 

Tail, são palavras mais específicas, com menos concorrência, com um menor volume de buscas, mas tem 

maior chance de conversão, nela os conteúdos focados são baseados em dúvidas mais específicas. Já as 

palavras intermediárias são as de pesquisas mais comuns. 

Portanto, ao estabelecer a estratégia das palavras-chave, são necessárias palavras Head Tail, para 

garantir o volume de pesquisas, palavras Long Tail, para garantir que dúvidas mais específicas sejam resolvidas e 

para gerar conversões, e intermediárias, para ter certeza de cobrir as pesquisas mais comuns. 



CRIAÇÃO DE ANÚNCIOS



Na configuração dos anúncios, são configuradas as mensagens e informações que estarão presentes 

nesse. Quanto mais campos forem preenchidos melhor, porque assim será possível ter mais detalhamento 

sobre o seu produto/serviço o que melhora a qualidade do anúncio. Toda modificação feita nos campos pedidos, 

é mostrado no simulador do anúncio à direita.

Caso as extensões de anúncio já tenham sido configuradas na etapa de "Criação de Campanhas" não é 

necessário especificar e configurar aqui novamente, já que seus anúncios já terão tais. 

É recomendado definir, no mínimo, 3 diferentes variações de anúncios já que dessa forma será possível 

exibi-lo de maneiras diferentes dependendo da situação. Além disso, o anúncio que será apresentado ao 

visitante será aquele que tenha melhor desempenho dos três, o que otimiza seus resultado e melhora as 

conversões. 
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Normalmente, o Google apresenta quatro anúncios pagos em cada uma de suas páginas de busca - a 

não ser que a palavra-chave seja muito concorrida, o que leva à adição de três anúncios adicionais no final da 

página.

O que determina qual anúncio aparece antes ou depois no navegador é o ranking/leilão feito no 

momento da pesquisa, o qual é influenciado por mais de 200 variáveis, mas principalmente: o lance máximo 

por clique e o índice de qualidade. Também vale lembrar que cada pesquisa feita gera um novo ranking e, 

portanto, mudanças podem ocorrer de forma relativamente flexível.

O Lance Máximo por Clique, é o valor máximo que uma empresa está disposta a pagar pelo clique em seu 

anúncio. Já o Índice de Qualidade da palavra-chave da pesquisa, por sua vez, é a combinação de três fatores 

secundários: experiência na Landing Page, a relevância do anúncio e, por fim, a taxa de clique (CTR). Esses 

fatores são pontos críticos no momento do "leilão" do Google Ads. 
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Para aparecer no topo das redes de pesquisa do Google Ads é importante potencializar a performance 

dos fatores dos quais o Índice de Qualidade leva em consideração:

ÍNDICE DE QUALIDADE

Experiência na 
Landing Page

É necessário transmitir 
credibilidade, garantir: 
um conteúdo original e 
coerente com o anúncio. 
Além disso é importante 

um baixo tempo de 
carregamento; e fácil 

navegação na página de 
destino (em desktop e 

mobile). 

Relevância do 
Anúncio

Pode ser classificado como 
acima da média, médio, ou 

abaixo da média. 
Uma performance ruim 

pode significar que o 
anúncio não está claro o 
bastante ou que contém 

muitos tópicos.

Taxa de Clique 
(CTR)

Acredita-se que o CTR seja 
o fator de maior influência 
sob o índice de qualidade. 

Ele refere-se à taxa de 
quantas pessoas abrem o 
anúncio ao se depararem 
com ele - quanto maior a 
taxa, mais o Google vê o 
anúncio como atrativo.
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BOAS PRÁTICAS PARA RESULTADOS OTIMIZADOS



Quando alguém visita a página de um dos seus serviços/produtos mas não realiza uma compra, essa 

pessoa passa a ver anúncios desse serviço/produto em outros sites, blogs, etc, através da Rede de Display. Essa 

ferramenta pode ser utilizada por empresas ativando a tag de remarketing (alugar parte do seu site para 

terceiros) nas páginas do seu site. Quando os usuários acessam as páginas com essa tag, passam a ser alvos 

desses anúncios, otimizando a chance de conversão para pessoas já interessadas.

Outra modo de otimização de conversões é a plataforma Lookalike, que é utilizada para encontrar 

pessoas que ainda não passaram pelo seu site, mas que apresentam perfis similares àquelas que demonstraram 

interesse na sua oferta. 

Além disso, é interessante usar a base de contatos de e-mail como alvos da campanha de Google Ads. Os 

anúncios vão ser mostrados para essas pessoas, de forma que talvez seja possível reviver e reativar alguns leads. 

O Call Only é outra opção de otimização, mas somente para empresas que preferem receber uma ligação 

do lead ao invés de levá-lo para o site. Tal ferramenta faz com que o anúncio seja convertido em uma discagem 

para o número de negócio, ao invés de um link para algum site. 
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É interessante, antes de realmente definir a palavra-chave com base no Planejador de Palavras, você fazer 

pesquisas mais aprofundadas sobre a pesquisa do seu site e de seus concorrentes, entendendo as buscas, os 

custos e a concorrência de cada palavra que será comprada. Aqui indicaremos algumas plataformas para 

auxiliá-lo. 

O Ubersuggest ou o SEMRush, são duas plataformas muito completas e de fácil navegação, quando se 

trata de análise gratuita das palavras-chaves buscadas. Em ambas será necessário indicar o link do 

empreendimento ou palavras-chave para obter uma análise detalhada. As plataformas são muito completas e 

indicam principalmente, o custo por clique, a quantidade de pesquisas, e a tendência de pesquisa das palavras.

O Keyword Tool é uma plataforma de análise de palavras-chave apresenta as variações da palavra 

buscada. É também uma plataforma 100% gratuita, apesar de conter partes mais detalhadas pagas, como 

quantidade de buscas, custo por clique e o nível de competição. Entretanto, essas informações é possível 

encontrar no planejador de palavras e nas plataformas indicadas acima de maneira gratuita.
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Quando criar um anúncio, destaque seus diferenciais, como por exemplo: promoções exclusivas, 

frete gratis, etc. Lembre-se de permitir que seus clientes realizem ações, e para isso, utilize CTAs (Call to 

Action), assim você deixa claro ao seu cliente qual o próximo passo que ele deve tomar, por exemplo, um 

botão escrito "Agende uma reunião". 

Anúncios geralmente são breves e diretos, e precisam chamar a atenção rapidamente. Por isso, 

utilize palavras-chave que captem atenção do possível consumidor e tornam relevante o anúncio.  

Agende uma reunião!
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Seus anúncios precisam ser estratégicos, atraentes e relevantes ao público. Para isso, faça uma 

copy atrativa/chamativa, ou seja, um título atrativo. Sua descrição, texto apresentado logo abaixo do 

anúncio, precisa falar bem sobre o produto, destacando aquilo que seja seu diferencial, podendo ser seu 

preço, uma promoção, ou marca. Dessa maneira suas chances de conversão aumentarão. 

Crie anúncios que estejam relacionados a página/site de destino (Landing Page). Clicar em um 

anúncio e ser redirecionado para uma página que não contempla o buscado é frustrante e gera fuga do 

lead. Além disso, caso o visitante saia muito rápido da Landing Page a qual o anúncio redireciona, o 

Google Ads considera o Índice de Qualidade baixo, o que faz com que seu anúncio não esteja no topo 

e cada vez mais vá descendo na rede de pesquisa. 

CONSTRUÇÃO DE UMA COPY ATRATIVA

COPY
DESCRIÇÃO

EXTENSÃO
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User experience (UX) é entendido por tudo aquilo que envolve a experiência do cliente com as 

mídias sociais de sua empresa. Neste caso, o UX se dá pelo contato do possível cliente com o anúncio e 

consequentemente o site do empreendimento. 

Como já foi dito no tópico de criação de campanhas, um dos fatores do Índice de Qualidade do 

Google Ads, é a própria experiência na Landing Page, portanto o UX entra como um fator chave na 

performance de um anúncio. 

É importante, portanto, que seu anúncio esteja em sincronia com a sua Landing Page e que seja 

o mais autodescritivo possível para uma melhor experiência do lead. Para isso, é interessante utilizar-se 

de mapas, imagens, chat online, ou até mesmo um diagnóstico básico gratuito, caso estes se 

encaixem ao produto/serviço oferecido. 

Outro aspecto é a troca de dispositivos móveis. É interessante, dependendo da campanha, fazer 

grupos de anúncio exclusivos para celulares, como em apps ou Google Shop simplificado abaixo do 

anúncio. 
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ANÁLISE DE PERFORMANCE



Existem diversas plataformas para análise das campanhas do Google Ads, e fazer o link entre elas é muito 

importante, o que ressalta novamente a importância de juntar tudo em um só email de natureza Google.

Entretanto, a principal plataforma que é extremamente recomendada para linkar com o Google Ads é o 

Google Analytics. A partir do momento que essa conexão tiver sido feita, os resultados passarão 

automaticamente do Ads para o Analytics. Tal link possibilitará um maior entendimento sobre o caminho 

percorrido pelo lead no funil de vendas até o momento de conversão, além de informar quais palavras-chave 

estão dando mais retorno.

Para linkar as duas plataformas clique aqui. Dessa maneira você será direcionado a explicação do Google 

de como vincular as duas plataformas e entre outras.
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Existem três plataformas e ferramentas Google que ajudarão seu empreendimento a compreender 

melhor a atividade dos leads nos anúncios: as Cross Device Capabilities, o Google Signals e Search Console.

O Cross Device Capabilities permitirão que o empreendimento estude o caminho percorrido pelo lead 

entre desktop e mobile, já que ocasionalmente leads entram no site pelo celular mas fecham pelo computador, 

nesse caso, é importante investir em funcionalidades para os dispositivos móveis.

O Google Signals permite controlar o que o usuário faz depois que deixa de usar o dispositivo inicial da 

navegação, através da política dos Cookies, este rastreia o usuário mesmo depois que ele deixa o site. Entretanto 

é limitado ao dispositivo que o usuário está acessando, por isso é importante implementar a Cross Device 

Capabilities. Entretanto, infelizmente essa plataforma só está disponível para empresas com mais de 250 mil 

impressões. 

O Google Search Console ajuda a medir o tráfego e o desempenho de pesquisa do seu site, corrigir 

problemas, o que otimiza seus resultados nas Pesquisas Google. A ferramenta apresenta uma análise ainda mais 

detalhada que o Google Analytics.
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Existem quatro principais reports do Google Ads: o Behavior Report, o Conversion Report, o Acquisition 

Report, e o All Traffic.

O Behavior Report avalia o comportamento do visitante no site depois de ele ter chegado pelos anúncios. 

Através dele é possível descobrir quais grupos de páginas do site estão sendo mais acessadas. Desse modo, 

recomenda-se agrupar as páginas de acordo com a estrutura lógica do site. Além disso, é possível identificar 

quais ações são as mais frequentes no site.

O Conversion Report permite que vejamos os caminhos percorridos até as conversões, e também o ponto 

onde os leads perdidos saíram do site. Para o Google Analytics, uma conversão é qualquer ação que seja 

importante para o sucesso da empresa, como se inscrever na newsletter, marcar uma reunião, etc. 

O Acquisition Report ajuda a entender como os visitantes que clicaram nos nosso anuncios chegaram no 

nosso site. É importante sempre ativar o auto-tagging para entender o tráfego do site . 

O All Traffic mostra como os diferentes canais de comunicação estão performando (e-mail, campanhas 

de busca e etc), o que é importante na definição dos lances.
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