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SOBRE O CURSO 
Nossa equipe elaborou um curso detalhado do Google AdWords para você aprender 

como criar suas campanhas de links patrocinados e dar os primeiros passos para uma 

campanha de sucesso. Separamos dicas especiais e melhores práticas para criar uma 

campanha que traga retorno sobre o seu investimento. 

As aulas foram feitas de uma forma totalmente didática, contendo exemplos práticos, 

dicas e imagens de passo a passo, facilitando a sua compreensão e aprendizado. 

Não é necessário ter experiência alguma com os links patrocinados do Google 

AdWords, nesse curso você irá aprender todos os passos para criar sua conta, sua 

primeira campanha e também como otimizar para conseguir melhores resultados, tudo 

de uma forma que elimine de início qualquer dúvida. 

Por todo o E-book você irá encontrar links, como esse, que lhe permitirão navegar por 

outros conteúdos, presentes em nosso site, para ajudá-lo em seu curso. São conteúdos 

de apoio para que o seu aprendizado seja ainda maior.

Quais as vantagens de anunciar no Google AdWords? 

Para você que nunca ouviu falar nos Links patrocinados do Google AdWords ou deseja 

entender quais são as vantagens dessa ferramenta poderosíssima do Google, conheça 

quais são essas vantagens: 

Atraia clientes 

Com campanhas bem otimizadas, o site da sua empresa ficará exposto para milhares 

de pessoas que acessam a internet diariamente através de anúncios na rede de 

pesquisa ou na rede de display. 

Encontre clientes qualificados 

Com anúncios do Google AdWords você poderá escolher o público correto para ver o 

seu anúncio e em qual canal de divulgação ele irá aparecer. 

Onde estão seus clientes? 

Você poderá anunciar os seus serviços ou produtos em qualquer lugar do País, Estado 

ou Cidade em que seus clientes estão. Alcançando o público certo, no lugar certo, você 

venderá seu produto ou serviço para pessoas que se interessam por ele de verdade. 

Escolha o valor de seu investimento 

Com o Google AdWords quem escolhe o valor de investimento é você. O anunciante 

tem a possibilidade de escolher quanto deseja pagar para anunciar e pagar somente 

quando seus clientes clicarem no seu anúncio. 

  

http://criativito.com.br/gerenciamento-de-links-patrocinados-google-adwords-sem/
http://criativito.com.br/blog/
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INTRODUÇÃO 

Tudo o que você precisa saber antes de começar. 

Creio que por estar aqui, você já tenha ouvido falar dos Links Patrocinados do 

Google AdWords. 

Muitos de nossos clientes encontram dificuldades em entender como funcionam os 

links patrocinados e também como começar a se "relacionar" com essa ferramenta de 

marketing que parece tão complicada de início, mas em pouco tempo você poderá 

interpretá-la com outros olhos. 

A intenção desse curso é facilitar a vida de qualquer pessoa que tenha interesse em 

anunciar no Google AdWords, que estão começando agora no mundo dos links 

patrocinados e desejam saber mais sobre ele e como começar sua primeira campanha. 

Por isso, posso dizer, que esse estudo é direcionado para quem busca conhecimentos 

iniciais e sem depender de muito para começar. 

E mesmo você, que nunca tenha ouvido falar em Google AdWords ou Links 

Patrocinados, mas procura uma forma de se destacar, destacar seus produtos ou 

serviços na internet de forma a conseguir resultados em curto ou médio prazo; esse 

curso também irá ajudá-lo a conquistar seu objetivo. 

Vamos iniciar com uma introdução mais do que necessária, que recomendo muito que 

leia, porque nela vamos debater os principais tópicos antes de entrarmos mais a 

fundo no tema. Falaremos sobre as vantagens do Google AdWords, em quais redes de 

publicidade e onde seus anúncios poderão ser exibidos, quanto você paga por isso e 

quais são as estratégias de lances em que você poderá focar em sua estratégia. 

A leitura desse tópico é essencial para que você entenda todos as outras aulas seguintes.  

Quais são as vantagens de anunciar seus serviços através do 

Google AdWords? 

Com os links patrocinados você pode criar campanhas direcionadas especialmente 

para o seu público e "se mostrar" ao cliente no momento certo, o momento em que 

ele busca por seus serviços ou produtos. 

Listei abaixo algumas dessas principais vantagens que o Google AdWords pode lhe 

oferecer. 

Segmentação de seus anúncios 

Digamos que diferentes de outros tipos de campanhas de marketing, anunciar links 

patrocinados lhe permite segmentar sua campanha para alcançar as pessoas com 

interesses específicos e direcionados ao seu tipo de produto e serviço, exibindo 

anúncios relevantes. 

Podemos citar as formas de segmentação como: 

 Palavras-chave: São palavras ou frases relevantes para os seus produtos, por 

exemplo, que são utilizadas para exibir seus anúncios quando os clientes 

procuram esses termos ou visitam sites relevantes. 

 Local do anúncio: É possível mostrar os seus anúncios nas páginas de 

resultados de pesquisa e sites que fazem parte da pesquisa Google e das 

redes de Display. 

 Idade, local e idioma: Você poderá escolher também qual a melhor idade, 

localização geográfica e idioma de seus clientes para mostrar seus anúncios 

somente para essas pessoas. 

 Dias, horários e frequência: Escolha determinados dias da semana ou 

horários e a frequência de exibição dos seus anúncios. 

 Dispositivos: Seus anúncios podem ser exibidos em todos os tipos de 

dispositivos, e você pode ajustar em quais dispositivos e quando seus 

anúncios serão exibidos. 

http://criativito.com.br/qual-a-melhor-estrategia-para-minha-empresa-consultoria-em-seo-ou-google-adwords/
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Controle de custos 

Esse é outro ponto forte de se trabalhar com links patrocinados, você controla como 

gasta o seu dinheiro, não existe valores mínimos e você ainda pode escolher quanto 

gastar por mês, por dia e até mesmo por anúncio, pagando somente quando alguém 

clica em seu anúncio. 

Avaliação 

Com os links patrocinados do Google AdWords você acompanha quem clicou no seu 

anúncio, se essa pessoa clicar no seu anúncio e depois realizar uma ação valiosa, como 

a compra de um produto (ou qualquer outra ação importante para o seu objetivo), será 

possível acompanhá-la. 

Ou seja, você pode acompanhar seus resultados, seus clientes e além disso, também 

pode usar ferramentas de análise para saber mais sobre os hábitos de compra dos 

clientes, por quanto tempo eles tendem a pesquisar seu produto antes da compra e 

outros. 

Gerenciamento 

Como disse acima, o Google AdWords também disponibiliza ferramentas para 

gerenciar e monitorar sua conta com facilidade, podendo entender os melhores 

caminhos para uma campanha com melhor retorno e mais assertiva. 

De forma bem resumida, essas são algumas das vantagens que você tem com os 

anúncios em Links Patrocinados. 

Mas onde meus anúncios irão aparecer?! 

De uma forma bem simples e direto ao ponto, você pode escolher anunciar na Rede de 

Pesquisa, que inclui a Pesquisa Google, outros sites do Google, como Google Maps e o 

Google Shopping e muitos outros sites que são parceiros de pesquisa do Google 

(como AOL). 

Na Rede de Pesquisa você pode: 

 

 Exibir seus anúncios de texto ao lado ou acima dos resultados de pesquisa 

orgânica do Google; 

 Alcançar clientes que procuram ativamente seu produto ou serviço específico. 

Os formatos de anúncios da Rede de Pesquisa podem ser como: 

 Anúncios de Texto:  Um tipo mais simples e comum, os anúncios de texto 

são compostos por um título, uma URL de visualização que mostra o 

endereço do seu site e uma descrição. 

 Anúncios com extensões: O mesmos anúncios ditados acima, são 

aprimorados e exibem mais detalhes sobre sua empresa, como número de 

telefone, localização, frases de destaque ou links para outras páginas 

relevantes de seu site. 
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Essas extensões podem ser adicionadas manualmente e você pode escolher, diante de 

sua estratégia, o que mais pode atrair seu público alvo. 

Outra rede que você poderá anunciar é a Rede de Display, que inclui um conjunto de 

sites do Google (como Gmail, Blogger e Youtube), sites parceiros e sites e aplicativos 

para dispositivos móveis que exibem anúncios do Google AdWords de acordo com o 

conteúdo de uma determinada página. 

O Google determina automaticamente onde seus anúncios são exibidos, associando as 

palavras-chave que escolheu aos canais, ou você mesmo pode escolher em quais 

canais aparecer (sites e blogs, por exemplo), para ter maior controle sobre onde seus 

anúncios são exibidos. 

Na Redes de Display você pode: 

 

 Criar conhecimento da marca e lealdade de clientes; 

 Melhorar e até aumentar o engajamento com os clientes; 

 Escolher formatos de anúncios mais atraentes; 

 Escolher mais especificamente onde seus anúncios podem ser exibidos e para 

qual público. 

Os formatos de anúncios que você pode utilizar na Rede de Display, são: 

 Anúncios de texto; 

 Anúncios gráficos; 

 Anúncios rich media; 

 Anúncios em vídeo. 

Por Exemplo 

Ana tem um site de roupas infantis e deseja atingir clientes na Rede de Display do 

Google, ela pode: 

Adicionar palavras-chave sobre roupas infantis, como "vestidos para batizados", e os 

anúncios de Ana podem ser associados a um blog sobre moda infantil. 

Ana identifica os blogs que falam sobre moda infantil e adiciona esses sites como canais 

para divulgar seus anúncios da Rede de Display. 

Anúncios em celulares 

Essa opção lhe permite atingir clientes em potencial enquanto eles pesquisam ou 

visitam sites, como pesquisando ou fazendo compras pelo celular. 

Os anúncios de texto podem ser exibidos quando as pessoas pesquisam no Google e 

em outras redes de pesquisa usando seus dispositivos móveis. 

Os anúncios de texto, gráficos e em vídeo podem ser exibidos nos sites da Rede de 

Display quando as pessoas visitam esses sites usando dispositivos móveis de última 

geração, como iPhones e dispositivos Android. 

Públicos-alvo específicos 

Se você exibe anúncios de texto, pode optar por exibi-los para clientes de todo o país, 

de um determinado local geográfico e até mesmo para clientes que usam nomes de 

locais nas suas pesquisas. 

Você tem clientes potenciais que falam um idioma específico? Você pode segmentar as 

suas campanhas para esses clientes também. 

Qualidade dos anúncios de sua campanha 

Dentro de tudo que falamos até agora, não podemos deixar de falar do Índice de 

Qualidade de seus anúncios, que podemos destacar como sendo peça chave de todo 

anunciante que espera ter um campanha de sucesso e que alcance resultados. 
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Índice de qualidade 

É uma estimativa da qualidade dos seus anúncios e das páginas de destino acionadas 

por palavras-chave nos leilões ao longo do dia. 

Leilão: Toda vez que uma pessoa pesquisa algo na página de buscas do Google, ou 

que um site é atualizado; acontece um "leilão" que determina quais anúncios irão 

aparecer naquela página e a classificação do anúncio dado por esse leilão, determina a 

ordem que o anúncio irá aparecer. 

Os componentes que formam o Índice de Qualidade são a taxa de cliques esperada 

(CTR, em inglês), a relevância do anúncios e a experiência na página de destino. 

Experiência na página de destino: O Google analisa todas as páginas de destino 

vinculadas em seus anúncios e calcula qual a experiência do usuário, quando vai até ela.  

Por exemplo 

Suponhamos que uma pessoa pesquise no site do Google por "tênis para corrida", ele vê 

o anúncio sobre tênis de corrida, clica nele e é direcionado a uma página de um site que 

fala sobre futebol. 

A experiência desse usuário nessa página não vai ser das melhores e a possibilidade de 

ele sair muito rápido do site é imensa, afinal ele procurava por tênis para corrida e caiu 

em uma página que falava sobre futebol, o que não é nada bom para ele. 

O Google espera que seus usuários tenham sempre a melhor experiência, por isso 

buscará sempre as melhores opções de serviço. 

A cada palavra-chave é atribuído um Índice de qualidade em uma escala de 1 a 10, 

onde 1 é a pontuação mais baixa e 10 a pontuação mais alta. 

Quanto mais relevantes forem seus anúncios e páginas de destino para o usuário, 

maior será a chance de você ter um Índice de qualidade maior e aproveitar as 

vantagens de ter componentes de melhor qualidade na classificação do seu anúncio, 

como por exemplo uma posição mais alta ou um custo por clique mais baixo. 

Lembre-se: O Índice de Qualidade tem o objetivo de oferecer uma ideia geral da 

qualidade dos seus anúncios, mas ele não considera os fatores do momento do leilão, 

como os termos de pesquisa reais do usuário, o tipo de dispositivo, a preferência de 

idioma, o local ou horário do dia. 

E como são cobrados os anúncios? 

O AdWords permite que você controle seus custos de publicidade e não estipula um 

valor mínimo para gastar.  

Estratégias de Lances 

Em todo leilão são analisados lances de custos para que o Google AdWords possa 

saber quanto você pagaria por um clique. Para definir esses lances, você deve escolhe-

lo diante da sua base de metas, ou seja, se você deseja se concentrar em cliques para o 

seu site, em impressões de seus anúncios ou uma conversão (como uma venda). 

Iremos falar mais sobre estratégias de lances mais para frente, mas para que você 

possa ir se familiarizando, vamos a um breve resumo das estratégias: 

 Custo por clique (CPC): No caso de se concentrar em cliques nos seus 

anúncios, e aumentar o tráfego para seu site, por exemplo, convém usar 

lances de CPC. 

 Custo por mil impressões (CPM): Se a sua estratégia se baseia em aumentar 

o conhecimento de sua marca, você pode se concentrar em impressões de 

seus anúncios, usando CPM disponíveis para Rede de Display. 

 Custo por Aquisição (CPA): Se sua meta é aumentar as conversões, por 

exemplo as vendas em sua loja online, você pode escolher o CPA que se 

concentra em otimizar as vendas ou qualquer outra ação específica para sua 

meta em seu site. 
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Orçamento diário 

Quanto você deseja pagar por dia, em média, para cada campanha de anúncios em sua 

conta?!  

Esse valor é escolhido por você e você  pode editá-lo sempre que achar necessário. 

Definindo seus lances, você deve definir o valor máximo que deseja pagar por um 

clique no seu anúncio, em 1.000 impressões de anúncios ou em uma conversão. 

Seus custos provavelmente serão diferentes de leilão para leilão, mas seu orçamento 

diário lhe permite ter um controle ou limite de quanto poderá acumular em custos por 

dia. 

O valor final que é cobrado depende do tipo de estratégia de lances escolhido, por 

exemplo, se você está usando lances de CPM ou CPC, o valor real cobrado não é 

maior do que o necessário para que seu anúncio seja exibido em uma posição mais 

elevada do que o anunciante imediatamente abaixo de você. 

Por Exemplo 

Imagine que João deseja definir seus lances de CPM em R$2,00 e que os lances de outros 

anunciantes para a mesma posição de anúncio estão em torno de R$1,50 e R$1,75. João 

não pagará mais do que R$1,75 para que seus anúncios sejam exibidos em uma posição 

mais elevada do que o anunciante com o mesmo lance. 

Já se escolher lances de CPA, o valor real cobrado pode exceder seu lance específico 

porque o valor real depende de fatores que estão fora do controle do Google, como 

alterações no seu site ou nos seus anúncios, ou o aumento da concorrência em leilões 

de anúncios. Mas lembre-se que o sistema do AdWords é projetado para ajustes no 

decorrer do tempo, sendo assim; quanto mais tempo você usa os lances de CPA, 

menos a probabilidade do CPA real exceder o lance especificado. 
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1ª AULA 

Planejando uma campanha 

Como tudo na nossa vida, para se ter uma campanha otimizada, que traga resultados 

para o seu negócio é primordial começar pelo planejamento dessa campanha; 

separando tópicos, serviços e objetivos concretos que você deseja alcançar a partir do 

momento em que criar a sua campanha. 

Por isso não vamos começar criando uma campanha, ou conhecendo as ferramentas 

do Google AdWords, nós iremos começar respondendo algumas perguntas, básicas, 

relacionadas ao que você deseja alcançar com as campanhas, quais produtos irá 

anunciar, qual orçamento deseja aplicar e mais. 

O ideal é que nesse momento você separe um tempo com sua equipe de marketing 

para alinhar todas essas questões e então assim poder partir para a próxima etapa. 

1. Qual o objetivo da campanha? (você deseja vender um produto? Conquistar 

mais leads? Aumentar as visitas do seu site?)  

Alinhe qual o principal objetivo a ser alcançado. 

Exemplo 

Joaquim vende produtos para construção em seu site na internet, seu objetivo para o 

próximo ano é ter mais clientes fazendo pedidos através do site. 

Joaquim cria uma campanha na Rede de Pesquisa, para que quando pessoas 

interessadas em seus produtos forem pesquisar, encontrem o seu anúncio e comprem 

através de seu site. 

Ana tem um loja de cosméticos online e deseja aumentar o conhecimento de sua loja, 

então Ana cria uma campanha na Rede de Display para que seus anúncios apareçam em 

sites relacionados a produtos cosméticos e mais pessoas conheçam sua loja. 

2. Dentro desse objetivo, existe algum produto que deseja anunciar? Quais serão 

esses produtos ou serviços? 

Qual será o site a ser direcionado? Esse site contém landing pages estratégicas para 

cada tipo de serviço ou produto? 

Dica: É importante ter um site muito bem estruturado, pois além de ser uma ferramenta 

importante para as campanhas que irá desenvolver, também pode lhe ajudar a 

estruturar e montar sua campanha de acordo com a distribuição de páginas e serviços 

em seu site. 

3. Separe seus produtos por tipo de produtos ou tipo de serviços. 

 Por exemplo 

Vamos supor que você tenha uma loja online de roupas e acessórios femininos. Separe os 

produtos que deseja anunciar por tipo de produtos. Como vestidos, sapatos, saias, calças, 

blusas, chapéus, joias e etc. 

4. Quais são as palavras-chave que meus clientes utilizam para pesquisar por 

meus serviços e/ou produtos? 

É importante nesse momento, pensar como o seu cliente procuraria por seus serviços, 

assim você poderá relacionar algumas palavras-chave que irão compor suas campanhas. 

Faça uma lista dessas palavras-chave, conteúdo de 5 a 10 palavras para cada produto, 

por exemplo, isso facilitará os próximos passos na criação de suas campanhas. 

Seguindo o exemplo da loja de roupas e acessórios femininos, acima, podemos pensar 

em palavras-chave como: vestidos para o verão, vestidos longos, comprar vestidos de 

primavera, comprar vestidos de formatura, comprar vestidos curtos, etc. 

5. Qual meu público alvo? Tenha em mente quais serão as pessoas que desejam 

comprar ou pesquisar por seus serviços, qual a idade, localização, gênero e etc. 

Isso lhe ajudará a criar campanhas mais direcionadas ao seu público alvo e também a 

montar campanhas específicas, segmentando para locais, gêneros e idades específicas. 

  

http://criativito.com.br/inbound-marketing/
http://criativito.com.br/inbound-marketing/
http://criativito.com.br/criacao-de-sites-blogs-e-lojas-virtuais-otimizados/
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6. Quais locais geográficos devemos anunciar? Sua empresa deseja atuar em todo 

território brasileiro? Será anunciado somente para o bairro em que está 

localizado? 

Em casos de empresas que vendem seus produtos para todos os estados, é possível 

segmentar quais estados ou cidades verão seus anúncios, ou em caso de uma empresa 

local, que vende somente para sua cidade, também é possível escolher somente essa 

localidade para anunciar seus produtos ou serviços. 

7. Qual o orçamento que vou utilizar? Por quanto tempo desejo anunciar? Serão 

campanhas mensais, com orçamento diário, ou serão campanhas sazonais em 

períodos específicos? 

O orçamento é um dos tópicos mais importantes, o comum é você analisar quanto tem 

disponível para anunciar e dividir o total por 30,4 para saber quanto deve separar para o 

orçamento diário,em caso de uma campanha que estará no ar todos os dias da semana, 

incluindo sábados e domingos, assim sua campanha não irá exceder o valor que você 

tem separado. 

Em caso de campanhas onde o orçamento será dividido para somente alguns dias do 

mês, você poderá calcular o orçamento diário dividindo o valor total de investimento 

pelo número total de dias que a campanha estará no ar. 

No geral essas são as questões que você deve ter em suas mãos quando começar suas 

campanhas, através delas terá mais facilidade em estruturar e segmentar sua 

campanha. 
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2ª AULA 

Criando uma conta 

Antes de partirmos direto para o  passo a passo de como criar uma conta, é 

importante saber como o Google AdWords é estruturado.  

Uma conta bem organizada pode ajudar você a criar campanhas mais eficazes e que 

segmentam o público certo e ajudam a alcançar mais das suas metas de publicidade. 

Sem contar que entendendo melhor como tudo funciona, a sua facilidade em 

estruturar suas campanhas será ainda maior. 

Estrutura do AdWords 

O Google AdWords é organizado em três camadas, sendo elas: conta, campanhas e 

grupos de anúncios. 

 Conta: Sua conta é associada a um endereço de e-mail, a uma senha e a 

informações de faturamento exclusivos. 

 Campanha: Cada campanha na sua conta tem orçamentos e configurações 

próprios que determinam onde seus anúncios são exibidos. 

Por exemplo 

Uma campanha na rede de pesquisa para anunciar os produtos de uma loja de sapatos 

para clientes em São Paulo e uma campanha na rede de display para anunciar banners 

com promoções de sapatos em sites específicos e atrair clientes. 

 Grupo de anúncios: Cada grupo de anúncios em uma campanha contém um 

conjunto de anúncios e palavras-chave semelhantes que você deseja para 

acionar a exibição dos seus anúncios. 

Por exemplo 

Na sua campanha da rede de pesquisa, você divide seus grupos de anúncios por tipos de 

produtos, como grupo de anúncios 1 = sapatos, grupo de anúncios 2 = botas. Cada 

grupo de anúncios contém anúncios e palavras-chave referentes ao seu grupo. 

Como criar uma conta no Google AdWords 

Para utilizar o Google AdWords, é necessário criar uma conta no Google (caso ainda 

não tenha). Você pode utilizar o seu e-mail padrão ou criar um e-mail no Gmail. 

Para criar sua conta no Google, você precisará acessar este link e preencher os dados 

solicitados, além do Google AdWords, o Google oferece vários outros serviços 

gratuitos para ajudá-lo a otimizar suas campanhas, como o Google Analytics e o 

Google Web Master Tools. Essa etapa é bem simples e sem nenhum tipo de 

dificuldade. 

Após criar sua conta no Google, chegou o momento de acessar o site do Google 

AdWords e acompanhe o passo a passo abaixo para criar a sua conta. 

Criando a conta 

Após acessar a página do Google AdWords, você deverá clicar no "faça login", no 

canto superior direito da tela. 

Na página de login você deverá colocar o e-mail e senha da sua conta do Google. 

Após entrar na página do Google AdWords, você estará dentro da área Google 

AdWords Express, direcionada para quem quer fazer anúncios de maneira mais rápida 

e sem dedicar muito tempo na hora de preencher dados.  

Como nosso curso ensinará você a criar uma campanha bem otimizada e direcionada 

para os melhores resultados, fica a sua escolha que tipo de conta desejará criar, mas 

recomendamos que você direcione-se para a página do Google AdWords e possa assim 

criar anúncios mais específicos e alinhados ao seu objetivo de campanha.  

https://accounts.google.com/SignUp?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/intl/pt-BR_ALL/analytics/learn/index.html
https://www.google.com/intl/pt-BR/webmasters/
https://www.google.com.br/adwords/
https://www.google.com.br/adwords/
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Caso opte por seguir sua campanha através do Google AdWords Express, é só 

continuar seguindo os passo a passos da própria página, caso siga nossa recomendação 

e opte pelo Google AdWords mesmo, sugerimos que faça o passo a passo a seguir. 

 

Assim como na imagem, na primeira opção decida quanto vai gastar por dia, 

preenchendo o valor diário do seu orçamento. 

Na lateral, você poderá acompanhar o alcance potencial diário que sua campanha 

poderá obter conforme as suas alterações. 

Escolha o local de deveram aparecer seus anúncios, como País, estados e cidades. Após 

você deverá escolher se seus anúncios aparecerão na rede de pesquisa ou de display 

(recomendo que escolha a opção rede de pesquisa, para começar, já que esse será 

somente um teste do Google AdWords, falaremos dos tipos de redes mais para frente). 

Agora você deverá escolher palavras-chave relacionadas ao seu negócio, ou ao que 

deseja anunciar. 

Aqui usaremos como exemplo uma floricultura, e então selecionamos algumas das 

palavras-chave relacionadas ao que desejamos anunciar. Caso tenha preenchido todos 

os dados quando criou sua conta no Google, algumas palavras-chave serão 

recomendadas pelo próprio Google AdWords e você poderá escolher aquelas que mais se 

encaixam com a sua meta. 

 Após escolher suas palavras-chave clique em Salvar. 

 

 

Na 3ª opção você deverá incluir os lances de seus anúncios, para começar (vamos falar 

mais sobre o assunto nas próximas aulas) recomendamos que você escolha a opção 

recomendada pelo Google AdWords, assim como está na foto.  

Depois você poderá modificar esse item, por isso se essa não for sua intenção agora, 

não se preocupe. 
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Na 4ª opção então deveremos escrever nosso primeiro anúncio, assim como você 

pode ver na imagem abaixo: 

 

Coloque o endereço da página específica sobre o produto anunciado, escolha o título 

e as informações de destaque que atrairão seu público. Aqui você poderá seguir as 

dicas que o Google oferece para os primeiros passos. 

 

Após criar o anúncio clique em Salvar. 

Para continuar e seguir para a aba de faturamento, clique em "Salvar e Continuar". 

Faturamento 

Nessa etapa você deverá adicionar todos os dados de faturamento, com a escolha que 

deseja para que o Google AdWords cobre pelas campanhas criadas após estarem 

ativas. 

Você irá preencher dados como País, informações fiscais, nome e endereço atual da 

empresa, como fará o pagamento e a forma de pagamento.  

Após preencher basta clicar em "Salvar e continuar". 

Análise 

A próxima etapa será o momento em que o Google AdWords irá analisar todas as 

informações inseridas e a conferir se está tudo ok e pronto para seguir. 

Após análise do Google AdWords sua campanha já estará pronta para ser otimizada e 

criada como você desejar. 
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3ª AULA 

Criando uma campanha no Google AdWords 

Como foi dito nas aulas anteriores, cada campanha concentra uma única meta de 

negócios, como uma campanha para gerar tráfego para seu site, ou uma campanha de 

oferta para um determinado serviço ou produto. 

Dica: Se sua empresa atende vários locais geográficos, vale criar uma campanha 

diferente para cada local. 

Você se lembra das perguntas que respondemos na primeira aula?! É a partir de agora 

que você irá utilizar as respostas e a forma como organizou. 

Lembrando que no nível da campanha, você pode controlar os itens a seguir: 

 Quanto deseja gastar com cliques, impressões ou conversões dos seus 

anúncios; 

 Redes e locais geográficos onde deseja que seus anúncios sejam exibidos; 

 Outras configurações de nível superior que afetam seus grupos de anúncios. 

Tipos e subtipos de campanhas 

Ao clicar em criar uma nova campanha, uma nova tela irá se abrir onde você deverá 

escolher os dados de sua nova campanha, preencher os campos e colocar as 

informações necessárias para que sua campanha fique de acordo. 

Tipos de campanhas 

 

Atualmente existem 6 tipos de campanhas disponíveis pelo Google AdWords para que 

você possa escolher a mais adequada para o seu objetivo. 

 Apenas Rede de Pesquisa (seu anúncio irá aparecer na pesquisa do Google e 

parceiros de pesquisa); 

 Apenas na Rede de Display (seu anúncio irá aparecer na rede do Google de 

sites parceiros); 

 Google Shopping (A melhor maneira de criar anúncios da lista de produtos, 

perfeito para quem tem um e-commerce com muito tipos de produtos). 

Nesse tipo de campanha, o dono de uma loja de roupas online, por exemplo, terá maior 

facilidade para anunciar seus produtos, já que a segmentação é mais simplificada e não 

é necessário adicionar palavras-chave). 

http://criativito.com.br/como-divulgar-meu-site-sem-segredos/
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 Vídeo (seus anúncios em vídeo no YouTube e em toda a Web); 

 Campanha universal para apps (você poderá promover seu aplicativo nas 

Redes de Pesquisa e Display e no YouTube); 

 Rede de pesquisa com exibição em Display (exibirá seus anúncios na Rede 

de Pesquisa e na rede de Display, ótimo para quem está iniciando agora e 

deseja com apenas um único orçamento, anunciar nas duas redes do Google). 

Aqui você deve nomear a sua campanha e escolher quais dos tipos acima são mais 

adequados para o seu objetivo de campanha. Escolhendo um deles é necessário 

escolher o subtipo da campanha. 

Para que o nosso estudo fique ainda mais fácil de entender, iremos focar nos dois tipos 

de campanhas mais comuns, Rede de Pesquisa e Rede de Display. 

Subtipo da campanha 

 

Dentro dos subtipos é possível escolher quais são os tipos de segmentações que 

deveram formar a sua campanha. 

Subtipos da Redes de Pesquisa 

Cada subtipo de campanha lhe permite ir mais além em algum tópico que deseja 

segmentar sua campanha, os subtipos são: 

 Padrão - Aqui os anúncios de texto são segmentados por palavras-chave e 

exibidos nos resultados de pesquisa do Google. 

Essa opção é perfeita para o anunciante que sem muita experiência, não deseja perder 

muito tempo otimizando suas campanhas. 

O AdWords irá seguir uma otimização padrão e você não precisará perder muito tempo 

preenchendo o formulários nem escolhendo muitas definições. 

Aqui você irá preencher dados como locais geográficos para exibição dos anúncio, 

idioma, orçamento diário e estratégia de lance e extensões de anúncio. 

 Todos os recursos - Como o próprio nome já diz, esse subtipo de campanha 

lhe permite otimizar e utilizar todos os recursos do AdWords. 

É ótima para quem já deseja definir novos padrões e situações relacionadas a sua 

empresa otimizando  os dados, como locais geográficos em que os anúncios aparecerão, 

opções de local, idioma, orçamentos e estratégias de lances, método de exibição, 

extensões de anúncio, agendamento dos anúncios, rotação de anúncios, anúncios 

dinâmicos e opções de URL da campanha. 

 Instalações de aplicativos para celular - Próprio para anúncios que 

incentivam as pessoas a fazer o download do seu aplicativo. 

 Engajamento com aplicativos para dispositivos móveis - Para anúncios que 

incentivam ações no seu aplicativo. 

 Anúncios dinâmicos da Redes de Pesquisa - Para anúncios segmentados 

com base no conteúdo de seu site. 

 Somente chamada - Para anúncios que ao invés de levarem usuários para o 

seu site, incentivam as pessoas a ligarem para sua empresa. 
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Subtipos da Rede de Display 

 

 

Ao contrário dos subtipos na rede de pesquisa, a rede de Display tem somente dois 

subtipos. São eles: 

 Objetivos de marketing -  Que apresenta recursos e opções relevantes para 

seu objetivo de marketing. 

Dentro dessa opção de subtipo você deve escolher se deseja promover o 

reconhecimento, influenciar a consideração ou promover uma ação (como compras, 

preencher formulários, ligações para sua empresa, visitas, entre outras). 

 Nenhum objetivo de marketing - Onde você pode escolher recursos e 

opções disponíveis, como: 

 

 

Todos os recursos - Onde todos os recursos e opções disponíveis para a rede de 

display são ativos e você poderá criar da forma como deseja. 

Anúncios em aplicativos para dispositivos móveis - Onde os anúncios do seu site 

são exibidos exclusivamente em aplicativos para dispositivos móveis. 

Depois de escolher quais serão os tipos e subtipos de sua campanha, você deverá 

preencher os espaços como deseja e como estipulou em seu objetivo. 

Obs: Iremos aprender o passo a passo baseando-se nos principais tópicos, os subtipos 

"Todos os Recursos", que são bem semelhantes tanto na Rede de Pesquisa quanto na 

Rede de Display, mas que necessitam de mais atenção, já que compreendem de mais 

tópicos. 
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Preenchendo as opções disponíveis  

Rede 

 

Escolha se deseja exibir seus anúncios nas redes de parceiros de pesquisa do Google, 

nessa opção você poderá incluir ou não os parceiros. 

Locais e opções de local (avançado) 

 

Escolha em quais regiões deseja que seus anúncios apareçam, como em todo o 

território e países,por exemplo no Brasil, ou escolha em quais cidades, estados ou 

segmentação por raio, clicando em pesquisa avançada. 

Na opção de local avançado você deverá escolher por segmentar e excluir as pessoas 

que procuram por seus anúncios. 

Por exemplo 

Ana segmenta para que seus anúncios apareçam somente no estado de São Paulo, mas 

escolhe como opções de local avançado a opção "pessoas que estão na minha região de 

segmentação, pesquisem sobre ela ou têm interesse nela". Isso quer dizer que se alguém 

que estiver no Paraná, por exemplo, pesquisar pelo termo "Floricultura em São Paulo", 

mesmo não estando no local configurado, conseguirá ver o anúncio de Ana, pois a 

pessoa tem interesse no local que ela configurou. 

Já na opção de excluir, Ana opta por não mostrar seus anúncios para pessoas que 

estejam na sua região excluída "Rio de Janeiro", ou que pesquisem sobre ou tenham 

interesse sobre o Rio de Janeiro. 

Assim Ana consegue segmentar de forma bem prática onde e para quem seus anúncios 

serão exibidos. 

Idiomas 

 

De acordo com o seu público alvo, escolha qual o idioma deseja que seus anúncios 

sejam exibidos. 
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Estratégia de lances e orçamento diário 

 

No caso de não saber muito bem qual opção de estratégia de lances escolher, você 

pode optar pelas opções básicas, definindo manualmente os lances para cliques ou 

deixando o Google AdWords definir o lances, que além de facilitar para quem está 

começando ainda focará em maximizar os cliques dentro do orçamento. 

Para quem deseja as opções avançadas, poderá escolher entre 4 opções de lances. São 

elas: 

 Lances de CPC (custo por clique):  

Você poderá definir o valor máximo que deseja pagar por um clique no seu anúncio. 

Pagando apenas quando um espectador clicar no seu anúncio, nos lances de CPC, você 

poderá escolher a opção de lances manuais, encolhendo seus próprios valores de 

lance; ou lances automáticos para que o Google AdWords defina o lance máximo de 

CPC  para você de forma a gerar maior quantidade de cliques. 

 Estratégias de lances flexíveis 

Uma opção de lance mais avançada, com ela os lances são definidos automaticamente 

para otimizar seu desempenho com base em diferentes metas de publicidade, 

podendo ser em várias campanhas ou em uma única parte da campanha. 

Os tipos de estratégias aqui são: 

 Maximizar cliques: Define os lances automaticamente para ajudar você a 

conseguir o máximo de cliques sem ultrapassar o gasto desejado que você 

escolher. 

 Segmentar local da página de pesquisa: Ajusta os lances automaticamente 

para tentar exibir seus anúncios na parte superior da página ou na primeira 

página dos resultados de pesquisa. 

 Custo por aquisição (CPA) desejado: Define os lances automaticamente 

para ajudar você a gerar o maior número possível de conversões e, ao mesmo 

tempo, atingir sua meta de custo médio por aquisição. 

 Custo por clique otimizado: aumenta ou diminui automaticamente seu lance 

manual com base na probabilidade de cada clique resultar em uma 

conversão. 

 Retorno do investimento em publicidade desejado: define 

automaticamente os lances para maximizar o valor da conversão, ao mesmo 

tempo em que tenta alcançar um retorno médio do investimento em 

publicidade. 

 Parcela de superação desejada: Aumenta ou diminui seus lances 

automaticamente para ajudar seus anúncios a superar anúncios de outro 

domínio, de outro site. 

Orçamento 

Após escolher a melhor estratégia de lance para sua campanha, é momento de definir 

qual valor você deverá utilizar por dia. 

Esse valor pode variar e poderá ser até 20% superior a seu orçamento diário escolhido. 

Embora isso ocorra em alguns momentos, não será cobrado de você mais do que o 

limite de cobrança mensal que você definiu e o AdWords usa para evitar que um valor 

maior seja cobrado acidentalmente. 
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Método de Exibição 

 

Em método de exibição avançado, você poderá escolher como deseja que seus 

anúncios sejam distribuídos durante o dia. 

 Padrão: O AdWords irá entregar seus anúncios de maneira uniforme, durante 

todo o dia. 

 Acelerado: O AdWords mostrará o seu anúncio o máximo de vezes possível, 

gastando seu orçamento mais rapidamente, o que pode fazer com que seus 

anúncios parem de aparecer antes de chegar na metade do dia. 

Extensões de Anúncio 

 

Nessa opção você poderá escolher quais extensões de anúncio desejará que apareça 

junto com seu anúncio. 

Cada umas das opções de extensões ajudam você a ter um anúncio mais otimizado e 

atrair mais atenção de seus clientes para que cliquem em seu anúncio. 

Agendamento de anúncios 

 

Aqui você poderá escolher em quais horários deseja que seus anúncios sejam 

visualizados. 

Por exemplo 

Ana deseja que seus clientes visitem sua loja ou liguem para ela somente no horário de 

seu expediente, que é das 8 às 17 horas. Então Ana agenda para que seus anúncios só 

apareçam dentro desse horário. 

Pessoas que pesquisem por serviços como o de Ana fora do horário de agendamento, 

não encontrarão os anúncios dela. 
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Exibição de anúncios 

 

Aqui você deverá escolher como será a rotação de seus anúncios. O Google AdWords 

lhe disponibiliza quatro opções, entre elas: otimizar para cliques, para conversões, 

uniformemente (exibindo todos os anúncios por 30 dias) ou indefinidamente (exibindo 

todos os seus anúncios por tempo indeterminado). 

Ainda dentro dessa página de criação de campanha existem opções de configuração 

avançadas, como anúncios dinâmicos da Rede de Pesquisa e Opções de URL da 

campanha, que você poderá entender como funciona na própria página do AdWords, 

caso opte por ajustar essas opções também. 

Pronto! Para iniciar sua campanha, os tópicos mais necessários e que lhe ajudarão a 

começar de forma bem definida está otimizada. Agora é só clicar em salvar e continuar. 

Dicas para uma campanha de reconhecimento de marca na rede de 

Display 

Na rede de display é possível criar uma ótima campanha para aumentar o 

reconhecimento de sua marca, de sua empresa. Você pode criar conhecimento e 

associações positivas de seus produtos ou serviços enquanto seus clientes assistem 

vídeos, jogam jogos, passam o tempo no seu site ou enquanto se comunicam com 

outras pessoas. 

Vamos ver algumas dicas do AdWords para aumentar esse reconhecimento a partir de 

opções de segmentação voltadas especialmente para esse propósito. 

Opções de segmentação 

Você poderá escolher canais, sites específicos ou até seções de sites da Rede de 

Display em que possa veicular sua campanha. 

Poderá também selecionar sites com base em tópicos específicos ou no público alvo 

que está tentando alcançar. 

Poderá adicionar outras opções de segmentação, como idade, sexo ou categorias de 

interesse, para alcançar o maior número de pessoas possível, sem limitar 

significativamente seu alcance. 

Formatos de anúncios 

Com a rede de display, você pode alcançar clientes usando anúncios de texto, mas 

também pode fazer uma experiência com uma série de formatos mais visuais, como 

imagens estáticas e animação em flash ou vídeo. 

Estratégia de lances 

Como um dos principais objetivos das campanhas de engajamento da marca é 

alcançar maior público e atrair pessoas a conhecerem mais sobre sua empresa e 

produtos, por exemplo, os lances de CPM (custo por mil impressões) são geralmente 

uma ótima opção para esse tipo de campanha, pois você poderá definir lances 

diretamente com base nas metas de desempenho que definiu para sua campanha. 

  

http://criativito.com.br/preciso-de-um-blog/
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4ª AULA 

Criando grupos de anúncios 

Depois de preencher todos os dados, como fizemos na aula anterior,  chegou a hora 

de criar seus anúncios.  

Se você estiver começando uma campanha pela primeira vez junto com esse curso, após 

clicar em "salvar e continuar" que foi feito na aula anterior, nesse próximo passo irá 

aparecer uma nova tela onde vamos criar seu primeiro grupo de anúncios. 

Primeiro grupo de anúncios na Rede de Pesquisa 

Para começar, o que o AdWords nos pede é que coloquemos um nome para esse novo 

grupo de anúncios. 

É recomendando que aqui você especifique o nome com o tipo de serviço ou produto, 

por exemplo:  

 

No caso de uma floricultura, como estamos usando de exemplo nessa campanha, esse 

meu primeiro grupo de anúncios irei anunciar uma das categorias de flores que vendo 

em minha loja, que nesse caso serão as rosas. 

Criando o anúncio 

Nessa mesma página você poderá criar o primeiro anúncio de texto para sua 

campanha. 

 

Você deverá colocar um título, descrever sobre o produto, condições, promoções e 

outros detalhes que queira colocar nas linhas de descrição 1 e 2, colocar uma URL de 

visualização e a URL final. 

 URL de visualização: Esse espaço se chama assim, pois será a única URL que 

as pessoas que clicam em seu anúncio poderão ver. Essa URL não será a 

mesma URL de seu site, pois o espaço destinado aqui é muito pequeno para 

colocar um endereço inteiro, por isso crie uma URL que tenha relação com o 

seu produto e atenção: que tenha o mesmo domínio de seu site! 

 URL final: Nesse espaço você deverá colocar a URL correta, ou seja, a URL da 

página para onde você deseja que seus clientes visitem quando clicarem no 

anúncio. 
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Caso o seu site não seja adaptável para dispositivos móveis, mas você tenha uma 

página separada para ser exibida quando alguém procurar por seus serviços a partir de 

um dispositivo móvel, você poderá adicionar a URL dessa página especificamente 

nesse campo abaixo: 

 

Busque criar um anúncio que chame mais a atenção de seus clientes do que a 

concorrência, colocando em destaque os seus pontos forte, como descontos e promoções, 

mas lembre-se de colocar sempre a verdade, nada de chamadas falsas somente para 

atrair o cliente. 

Otimize seus anúncios para mais resultados 

Para ajudá-lo a seguir boas práticas e criar bons anúncios de texto, vamos listar abaixo 

algumas dicas que você deve ter em mente no momento de criar seu anúncio. 

 Destaque o que diferencia seus serviços: Dentro do que você oferece em 

serviços, o que você se diferencia dos seus concorrentes? Você tem uma 

variedade de produtos? Tem descontos? Promoções? Conte isso para seus 

clientes através dos anúncios. 

 Permita que os clientes realizem ações: As pessoas gostam que lhe digam o 

que elas podem fazer, por isso se você deseja que ela faça alguma ação em 

seu site, como comprar ou se inscrever, peça. Por exemplo: "ligue agora 

mesmo", "inscreva-se", "peça um orçamento". 

 Inclua pelo menos uma das suas palavras-chave: Incluindo uma de suas 

palavras-chave no texto do anúncio, você mostra para as pessoas a relevância 

dele para o que elas desejam. 

Por exemplo 

 Se você tem como palavra-chave em sua lista para esse grupo de anúncios, a palavra 

"buquês de rosas", o seu título pode ser "Compre buquês de rosas", como está no 

exemplo da imagem. 

 Corresponda o anúncio à página de destino correta: Certifique-se de estar 

enviando as pessoas que clicam no seu anúncio para a página que fale 

especificamente sobre o seu produto, no caso do exemplo acima; "Rosas".  

Páginas como a home de seu site não serão tão atrativas quanto uma landing page bem 

atrativa. 

 Anúncios para celular: As pessoas que costumam procurar por serviços 

através do celular, estão mais propensas a fazer uma ligação ou querer saber 

onde você está. Por isso crie anúncios preferenciais para celular com 

extensões de anúncios como "extensões de local" e "extensões de chamada" 

que você poderá acionar (caso não tenha acionado na aula anterior) na guia 

extensões de anúncios dentro da sua campanha. 

 Experimente: Crie de três a quatro anúncios para cada grupo de anúncios e 

use mensagens diferentes em cada um deles, assim você poderá ver qual 

deles tem o melhor desempenho. 
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Palavras-chave 

A próxima opção a ser preenchida são as palavras-chave, que você deverá colocar no 

espaço em branco, como na imagem, entre 10 e 20 palavras, tentando ser o mais 

específico possível, e escolhendo palavras que os seus clientes usariam para pesquisar 

por seus produtos ou serviços. 

 

Uma ótima forma de segmentar muito bem seu público é adicionando palavras-chave 

com tipos de correspondência. Dessa forma você controla quais pesquisas podem 

acionar seu anúncio. 

Os tipos de correspondência são: 

Correspondência ampla 

buquês de rosas  

É a opção de correspondência padrão, seu anúncio poderá ser exibido se um termo de 

pesquisa contiver os termos de sua palavra-chave em qualquer ordem e, 

possivelmente, junto com outros termos. 

Nesse caso, palavras como as palavras abaixo, também irão acionar o seu anúncio, 

mesmo não estando entre os termos que você escolheu: 

buquês de rosas, rosas vermelhas, comprar rosas, comprar buquês de rosas. 

Esse tipo de correspondência pode ser útil para quem não deseja gastar muito tempo 

criando listas de palavras-chave e que atrair maior volume possível de tráfego de 

anúncios, além de ser bom também para quem ainda não tem muitas ideias de 

palavras-chave. 

Correspondência ampla modificada 

+buquês +rosas 

Adicionando o sinal de adição (+) a qualquer um dos termos que fazem parte da sua 

palavra-chave de correspondência ampla, seus anúncios serão acionados somente 

quando a pesquisa de alguém contiver os termos modificados ou variações 

aproximadas deles, em qualquer ordem. 

Nesse caso, palavras como as palavras abaixo, também irão acionar o seu anúncio, 

mesmo não estando entre os termos que você escolheu: 

buquês rosas, comprar buquês rosas, comprar buquê rosa. 

Correspondência de frase 

"buquês de rosas" 

Com a correspondência de frase, acionada quando colocar sua palavra-chave entre 

aspas ("), seu anúncio poderá ser exibido quando alguém pesquisar sua palavra-chave 

exata ou com palavras adicionais antes ou depois dela. 

Nesse caso, palavras como as palavras abaixo, também irão acionar o seu anúncio, 

mesmo não estando entre os termos que você escolheu: 

buquês de rosas, comprar buquês de rosas, buquês de rosas vermelhas. 
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Correspondência exata 

[buquês de rosas] 

Com a correspondência exata acionada, quando colocar suas palavras-chave entre 

colchetes, seus anúncios só serão exibidos quando alguém pesquisar sua palavra-

chave da forma como está a sua, da forma como você determinou a sua, sem outros 

termos na pesquisa. 

Nesse caso o Google AdWords também exibirá seu anúncio quando uma pessoa 

pesquisar variações aproximadas dessa mesma palavra-chave específica. 

Nesse caso, as palavras chave que acionaram o seu anúncio serão as mesmas que você 

escolheu como palavra-chave em sua campanha, e as variantes aproximadas, com 

verões no plural ou singular. 

buquês de rosas, buquê de rosa. 

Correspondência negativa 

Esse tipo de correspondência é muito importante para otimizar ainda mais suas 

campanhas e impedir que seu anúncio seja exibido para pessoas que estejam 

pesquisando por determinados termos que não são relacionados aos seus serviços ou 

produtos. 

Para isso, basta adicionar o sinal de subtração (-) como um prefixo das palavras que 

você definiu como negativas.  

Por exemplo 

Ana só vende flores de verdade, naturais em sua floricultura e por isso pessoas que 

pesquisam pelos termos "buquês de rosas de plástico" não são interessantes para ela, 

afinal a pessoa tem interesse em um produto que ela não vende e mostrar seu anúncio 

para esse tipo de pesquisa pode fazer com que Ana atraia um tráfego errado para seu 

site. 

Então Ana adiciona a palavra plástico  com o sinal de subtração para evitar essas 

pesquisas. Como no exemplo abaixo: 

-plástico 

Essa correspondência pode ser atribuída para qualquer palavra que não seja relevante 

para a sua campanha. 

Observações importantes  

As correspondências de palavra-chave não levam em consideração a presença de letras 

maiúsculas ou minúsculas. 

Dependendo do produto ou serviço anunciado, convém adicionar algumas palavras-

chave como negativas ao seu grupo de anúncios, como "grátis", "download", 

"pesquisa" "baixar" e etc. 

Os tipos de correspondência de palavras-chave são possíveis somente nas campanhas 

de rede de pesquisa, na rede de display as palavras-chave são tratadas como 

correspondência ampla. 

CPC máximo 

 

Na opção CPC máx. (custo por clique padrão), você deverá informar qual o valor do 

lance máximo deseja para esse grupo de anúncios. 

Caso queira, você poderá definir lances no nível da palavra-chave separadamente. 

Agora é só clicar em salvar grupo de anúncios. 
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Criando anúncios na rede de Display 

Seguindo a mesma linha de raciocínio que seguimos até aqui, a criação de grupos de 

anúncios para a rede de Display também não é difícil. 

Em primeiro momento, você deverá preencher o nome para seu grupo de anúncios, 

informando um lance  máximo de CPC e uma página de destino, assim como já vimos 

anteriormente. 

 

É somente na segmentação desse anúncios e a partir dai que os detalhes mudam um 

pouco. 

Escolha como segmentar os anúncios 

Entre as opções de como segmentar os seus anúncios, você poderá escolher entre: 

palavras-chave da Rede de Display, Interesses e remarketing (públicos-alvo no 

mercado) e use outro método de segmentação.  

Palavras-chave da Rede de Display 

 

Essa opção segmenta seus anúncios para serem exibidos em sites relacionados a suas 

palavras-chave, que você poderá inserir no quadro branco, assim como na imagem. 
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Interesses e remarketing (públicos-alvo no mercado) 

 

Essa opção segmenta seus anúncios para aparecerem para pessoas com base em seus 

interesses. Para isso basta que você escolha abaixo os interesses de seu público alvo 

diante de seus produtos. 

Confira esse artigo com dicas de como alcançar clientes com o Remarketing, uma 

ferramenta fantástica para trazer novamente os clientes que ainda não efetuaram 

ações em seu site. 

Por Exemplo 

No caso da floricultura, poderíamos escolher interesses como "Presentes e ocasiões", 

"Serviços de encontros" e "Casa e Jardim". 

Use outro método de segmentação 

 

Nessa opção você pode escolher de forma manual, para que tipo de segmentação 

deseja que seus anúncios apareçam, como Tópicos, canais e informações 

demográficas. 

 Tópicos:  Aqui você poderá escolher os temas específicos para mostrar seus 

anúncios. Como por exemplo, páginas que falem sobre estações do ano, tipos 

de flores e exemplos de presentes, entre outros. 

 Canais: Aqui você poderá escolher em que sites você deseja exibir seus 

anúncios. Por exemplo: www.blogdejardinagem.com.br. 

 Informações demográficas: Nessa opção você poderá escolher para qual 

público específico deseja mostrar no seus anúncios, como sexo, idade e status 

parental. 

Caso deseja restringir ainda mais sua segmentação, você poderá adicionar mais de uma 

opção clicando em "Restrinja ainda mais sua segmentação (opcional)". 

  

http://criativito.com.br/remarketing-no-google/
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Otimização de segmentação 

 

Nessa opção de segmentação, você poderá permitir ou não que o Google AdWords 

encontre novos clientes automaticamente. Caso permita, poderá escolher entre duas 

opções: Segmentação conservadora e segmentação agressiva. 

Após terminar essa sessão, basta clicar em "salvar e continuar" para irmos para a 

próxima opção. 

Anúncios da Rede de Display 

Nessa página você poderá escolher entre 3 opções para criar seus anúncios para a rede 

de display. 

Ver ideias de anúncios 

 

Caso queira, o Google AdWords poderá lhe ajudar nessa etapa, criando anúncios com 

base no seu site. 

Para isso basta preencher as informações nos espaços, assim como na imagem e clicar 

em mostrar ideias. 
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Criar anúncios 

Aqui você pode optar por criar anúncios de texto ou anúncios gráficos. 

Os anúncios de texto são como os anúncios da rede de pesquisa, e devem ser 

preenchidos da mesma forma, por isso aqui vamos focar em anúncios gráficos, como 

você poderá ver na imagem. 

 

Os anúncios gráficos devem ser feitos a parte, por sua equipe, seu designer ou por 

você mesmo e após a criação você deverá carregar o anúncio e preencher os dados 

como na imagem. 

 

Lembrando que o nome do anúncio aqui, não é o mesmo que o título como na rede de 

pesquisa, aqui o nome serve somente de referência para que você tenha facilidade em 

encontrar os seus anúncios. 
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Copiar anúncios existentes 

Aqui você poderá copiar anúncios que já tenham sido criados em outros grupos de 

anúncios. 

 

Você precisará somente selecionar o grupo de anúncios  na qual deseja copiar o 

anúncio e clicar em concluído. 

Depois de escolher qualquer uma das opções acima e completar todas as informações, 

basta clicar em "concluído" caso não queira criar mais nenhum anúncio ou deseje criar 

mais tarde, ou "criar próximo anúncio" caso deseje criar os próximos anúncios. 

Após basta clicar em "salvar anúncios". 
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5ª AULA 

Segmente o seu público 

Para uma campanha com mais retorno sobre o investimento, é mais do que 

necessário segmentar o seu público, sempre levando em consideração a sua estratégia 

e planejamento para alcançar o objetivo. 

Mas antes de passarmos adiante na segmentação do seu público, é importante saber 

que o Google AdWords disponibiliza várias ferramentas que irão lhe ajudar muito 

para alcançar o seu objetivo de marketing, e iremos falar delas mais adiante, mas de 

momento podemos ressaltar duas que irão lhe posicionar melhor em questão de 

segmentação. 

São elas o Planejador de palavras-chave e o Planejador da rede de display. Entenda 

um pouco mais sobre como cada uma delas poderá lhe ajudar. 

Planejador de palavras-chave 

 

Essa ferramenta é ótima para as suas campanhas de Rede de Pesquisa e 

principalmente, ela é ótima tanto para quem está começando, como você, como para 

quem já tem experiência em links patrocinados. 

Você pode usar o planejador de palavras-chave para ajudar a desenvolver uma 

campanha com base em uma meta de publicidade, por exemplo: se deseja impulsionar 

as vendas, use-o para ter ideias adicionais de palavras-chave com base nas suas 

palavras-chave existentes que apresentam bom desempenho. 

Como você pode ver na imagem, você poderá procurar por novas palavras-chave, ver 

as tendências e dados de volume de pesquisas, multiplicar as listas de palavras-chave 

para receber novas palavras e até planejar seu orçamento recebendo previsões de 

acordo com as palavras que deseja usar. 

Com o planejador de palavras-chave você pode: 

 Ter ideias de palavras-chave com base nos termos que são relevantes para o 

seu produto ou serviço, sua página de destino ou categorias de produtos 

diferentes. 

 Automaticamente a ferramenta organiza as ideias de palavras-chave 

relacionadas em grupos de anúncios. 

 Você também pode multiplicar uma ou mais listas de palavras-chave, 

poupando o tempo de combinar palavras-chave manualmente. 

 Você pode acompanhar as estatísticas com volumes de pesquisa de palavras-

chave, para decidir quais palavras-chave usar na sua campanha. 

 Você também receberá estimativas de tráfego, como cliques estimados para 

um determinado lance e orçamento, obtendo uma ideia dos lances e 

orçamentos a definir. 

  

http://criativito.com.br/consultoria-em-seo-e-otimizacao/
http://criativito.com.br/consultoria-em-seo-e-otimizacao/
http://criativito.com.br/o-que-e-inbound-marketing/
http://criativito.com.br/o-que-e-inbound-marketing/
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Planejador de Rede de Display 

 

Da mesma forma como o planejador de palavras-chave, o planejador da rede de 

display trabalha com o mesmo intuito; lhe ajudar a descobrir novas ideias de 

segmentação . 

Com o Display Planner você pode pesquisar novas ideias de segmentação usando um 

site, frase ou categoria, encontrar os melhores canais por local, ver detalhes de 

inventário para sua segmentação e ver previsões de desempenho. 

Com o planejador da Rede de Display você pode: 

 Receber ideias de palavras-chave, canais e todos os outros métodos de 

segmentação na Rede de Display para ajudar você a planejar sua campanha. 

 Ver o desempenho das suas ideias de segmentação com base nos resultados 

antigos e receber custos do histórico para ajudar a orientar suas decisões 

sobre orçamento e lance. 

Essas são duas das ferramentas do Google AdWords que você poderá utilizar, até 

mesmo antes de criar suas campanhas, podendo identificar quais são as melhores 

palavras-chave de acordo com o seu objetivo, montar listas de palavras, saber o valor 

médio de cliques em cada uma delas, e também o desempenho. 

Caso esteja com dificuldades em saber qual valor em média você deverá utilizar, as 

ferramentas acima também lhe mostram tudo isso, basta ir escolhendo as palavras e ao 

lado da tela, como você pode ver na imagem abaixo, o valor de seu planejamento, a 

taxa de cliques e de custo para a relação de palavras-chave, vai aparecendo. 

 

Isso tudo facilita muito o momento de criar uma campanha, como já dissemos 

anteriormente. 
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Dicas para segmentação por palavra-chave 

Já dissemos anteriormente que adicionar correspondências de palavra-chave nos 

ajudam muito no momento de segmentar a campanha e deixá-la mais focada em 

nossos resultados. 

Vamos relacionar aqui algumas dicas essenciais, que o ajudarão e melhorar seu 

desempenho e ter uma segmentação por palavra-chave ainda melhor. 

 Elimine cliques indesejados: Usando palavras-chave negativas, como já 

dissemos antes, utilizando o sinal negativo nas palavras que deseja eliminar, 

você irá filtrar pesquisas de diferentes produtos ou serviços, pesquisas que 

não são relevantes para o seu negócio, ou pessoas que provavelmente não 

farão uma compra, por exemplo. 

 Exclua palavras-chave duplicadas: O Google exibe somente um anúncio por 

anunciante sobre uma palavra-chave específica, não há necessidade de incluir 

as mesmas palavras-chave em grupos de anúncios ou campanhas diferentes. 

Como a palavra-chave com o melhor desempenho acionará seu anúncio com mais 

frequência, remova as palavras-chave duplicada. 

 Melhore palavras-chave com baixo desempenho: Revisar suas palavras-

chave e analisar qual está sendo o resultado de cada uma, é essencial para 

uma campanha de sucesso. 

Analise suas palavras-chave, pois aquelas que não estiverem diretamente relacionada a 

sua empresa, seu site, e o texto do anúncio, irá acionar impressões e cliques com baixa 

probabilidade de conversão em ações de seu interesse, como compras ou inscrições. 

Veja algumas métricas importantes que você deve procurar para identificar se o 

desempenho de uma palavra-chave é satisfatório ou não: 

 Diagnóstico de palavras-chave: Essa opção fornece uma visualização 

detalhada do Índice de qualidade de cada palavra-chave juntamente com 

dicas de melhorias. 

Para diagnosticar suas palavras-chave, passe o cursor sobre o ícone de balão de 

diálogo ao lado do status de qualquer palavra-chave na guia "Palavra-chave". 

 

Segmentação por Rede de Display 

Como já foi dito antes, você pode usar métodos de segmentação diferentes para 

corresponder seu anúncio a lugares ou públicos na rede de display e nessa seção 

vamos falar um pouco mais afundo dessas opções. 

Segmentação contextual 

Com esse tipo de segmentação você poderá fazer correspondência com conteúdos 

relevantes do site em duas formas: 

 Através de palavra-chave: O AdWords irá procurar sites com conteúdo 

relacionado às suas palavras-chave para exibir seus anúncios. 

Aqui seu site também pode ser exibido em sites que uma pessoa visita depois de 

visitar um site relacionado à sua palavra-chave. 

 Através de Tópicos: semelhante a opção acima, aqui você coloca seu 

anúncio em páginas de sites sobre os tópicos que escolher. 

Em vez de criar uma lista de palavras ou frases, você escolhe categorias de 

informações, como "Casa e Jardim". 

Segmentação por público alvo 

Você poderá alcançar grupos específicos de pessoas com base em quatro opções, 

como: 

 Através do público alvo: você pode gerar conhecimento de marca usando 

"públicos alvo de afinidade". Alcançar o maior número possível de clientes em 

potencial com afinidade em alguma área específica de produtos, adicionando 

"públicos alvo de afinidade personalizados", ou ainda, para alcançar públicos 

específicos que compram ativamente um produto ou serviço, você poderá 

usar "públicos alvo no mercado". 
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Através de categorias de interesse: alcance pessoas interessadas em seus produtos ou 

serviços, segmentando categorias de interesse. Você pode exibir seu anúncio para 

pessoas que demonstram interesses específicos, independentemente do seu anúncio 

estar relacionado ao tópico específico da página ou aplicativo em que eles estão 

atualmente. 

Essa opção de segmentação por categoria está junto com o remarketing na sua conta. 

 Através do remarketing: nessa opção, você poderá alcançar pessoas que 

acessaram seu site anteriormente enquanto elas acessam outros sites na rede 

de display. 

 Através das informações demográficas: Você poderá alcançar, com essa 

opção, pessoas em um grupo demográfico de idade, sexo e situação familiar 

que você escolher. 

Segmentação por canal gerenciado 

Você poderá selecionar determinados sites e aplicativos para dispositivos móveis nos 

quais deseja exibir seus anúncios. 

Por exemplo 

Se seu cliente típico passa muito tempo em um site específico e você quer que seus 

anúncios apareçam lá, adicione-o como um canal gerenciado. 

Segmentação por local e idioma de destino 

 

Local de destino 

Esse tipo de segmentação o ajuda a direcionar sua publicidade para as áreas em que 

os clientes certos estão, e excluir as áreas que eles não estão; escolhendo as regiões 

em que seus clientes vivem e/ou em que sua empresa poderá atendê-los. 

Por exemplo 

Flávia trabalha com um e-commerce que vende produtos cosméticos por todo Brasil, 

então ela escolhe segmentar o País inteiro, no caso Brasil, para que todos os seus clientes 

vejam seus anúncios. 

Ana que tem sua floricultura, entrega suas encomendas somente para a cidade em que 

ela mora. Então ela escolhe segmentar por regiões ou cidades individuais em um país, no 

caso, a cidade de São Paulo. 

Renato recebe seus clientes em seu restaurante, então para que somente as pessoas que 

tem mais probabilidade de irem até ele vejam seus anúncios, Renato escolhe segmentá-

los por determinada distância ao redor de seu estabelecimento, como por exemplo, 30 

km ao redor da cidade de São Paulo. 

Já o Fábio, tem uma empresa de comércio eletrônico e envia seus produtos somente para 

determinados estados, como Bahia, Ceará e Pernambuco. Então Fábio escolhe segmentar 
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somente esses locais para visualizarem seus anúncios e exclui os outros estados e cidades 

para não ter cliques indesejados de clientes que não poderá vender. 

Idioma de destino 

Você poderá usar esse tipo de segmentação para se comunicar com clientes que não 

falam o mesmo idioma que o seu. 

O idioma de destino ajuda a garantir que seus anúncios sejam exibidos em sites 

escritos no idioma dos clientes que você deseja alcançar e que utilizam os produtos do 

Google (como pesquisa ou Gmail) e sites de terceiros que fazem parte da Rede de 

Display. 

Por exemplo 

Flávia que tem sua loja online de cosméticos, resolve vender seus produtos para clientes 

que falam francês. Então ela cria uma campanha segmentada para o idioma "francês" e 

mostra seus anúncios em francês para clientes que tenham o idioma da interface do 

Google definido como "Francês" quando procurarem por "maquiagem". 

Lembrando que o Google AdWords não traduz anúncios ou palavras-chave. Caso 

tenha esse interesse, você terá que criar seus anúncios e palavras-chave no idioma que 

desejar. 

Segmentação por dispositivo 

Você poderá mostrar seus anúncios para seus clientes enquanto estão pesquisando ou 

acessando sites da Rede de Display em celulares com navegadores completos, como 

iPhones e dispositivos Android. 

Os dispositivos móveis com navegadores de internet completos, como smartphones, 

podem exibir sites semelhantes aos que você visualizaria em um computador, bem 

como sites otimizados para dispositivos móveis. 

Dependendo das suas metas, convém segmentar um ou vários dispositivos. 

  

http://criativito.com.br/novo-algoritmo-do-google-da-preferencia-para-sites-responsivos/
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6ª AULA 

Avaliando seus resultados 

Agora que você já aprendeu como criar uma campanha do zero, como segmentá-la 

para melhores resultados, é necessário analisar seus resultados para saber se tudo está 

dando certo. 

Um grande erro feito pela maioria dos anunciantes é, depois de montar uma 

campanha, simplesmente esquecer que ela existe. 

Uma dica importante é, sempre que fizer alterações em sua campanha, ficar de olho 

para ver se os resultados estão sendo satisfatórios. Não altere tudo, todos os dias, pois é 

necessário tempo, não só para que a campanha mostre resultado, mas também para o 

Google, que avalia suas alterações antes de autorizá-las e começar a divulgá-los. 

Por isso não exagere ao ponto de alterar a conta todos os dias, apenas porque não 

resultou em nada ainda, nem ao ponto de esquecer que criou uma campanha.  

Nessa aula, vamos conferir alguns relatórios disponíveis pelo Google AdWords para 

que você possa analisar e verificar o que está dando certo ou não em sua campanha. 

Aqui vão alguns desses relatórios: 

Personalize seus dados 

 

Você pode personalizar os dados na tabela de estatísticas para o desempenho dos 

seus grupos de anúncios, campanhas, anúncios e palavras-chave. Personalizando seus 

dados para ver apenas o que lhe interessa também pode tornar o gerenciamento das 

suas campanhas mais rápido e fácil. 

Dentro dessa opção, á várias maneiras de personalizar seus dados, como: ajustando 

períodos, colunas, segmentos, filtros e gráficos. Há vários segmentos que você pode 

usar, e suas opções variam de acordo com a guia que está visualizando na sua conta 

do AdWords. 

Escolha um nível da conta que deseja observar seus dados, como uma campanha ou 

um grupo de anúncios, e um período que seja longo o suficiente para fornecer dados 

significativos. Após basta escolher quais segmentos deseja ver os resultados. 

  

http://criativito.com.br/erros-que-deixam-seus-clientes-irritados-quando-acessam-o-seu-site/
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Separamos abaixo algumas informações que podem ser uteis, dependendo do seu 

objetivo de publicidade. 

 Tipo de clique: veja quais cliques resultaram em visitas ao seu site ou cliques 

no seu número de telefone quando seu anúncio foi exibido em um dispositivo 

móvel. 

 Dispositivo: compare o desempenho em vários dispositivos: computadores, 

dispositivos móveis e tablets com navegadores completos. Isso pode ajudar 

você a descobrir se está recebendo um melhor retorno do investimento de 

anúncios exibidos em diferentes tipos de dispositivos. 

 Parte superior x outro: descubra onde seu anúncio foi exibido nas páginas 

de resultados de pesquisa e de parceiros de pesquisa do Google. Nessa 

opção é possível otimizar suas campanhas da rede de pesquisa para veicular 

seus anúncios nas áreas da página que apresentam um desempenho melhor. 

 Hora: você conseguirá identificar as diferenças no desempenho do anúncio 

em diferentes dias da semana, semanas, dias, mês ou ano, e fazer alterações 

na sua campanha conforme necessário. 

Como existem várias opções de segmentos, recomendamos que você faça uma 

experiência com cada um para ver quais segmentos fornecem informações 

significantes sobre o desempenho do seu anúncio. 

Guia Dimensões 

 

Para observar os dados da sua conta inteira, de uma campanha individual ou de um 

grupo de anúncios, você pode usar diferentes dimensões, como diferentes horários do 

dia ou dias da semana, para ver mais detalhes sobre o desempenho do seu anúncios e 

identificar oportunidades de otimização. 

Veja algumas maneiras de usar essa guia para filtrar seus dados: 

 Hora: para ver o desempenho dos anúncios no seu grupo de anúncio durante 

um período específico. 

Por exemplo 

Convém acompanhar um anúncio por hora para ver seu desempenho em diferentes 

períodos ao longo do dia. Então, você pode usar essas informações para programar seus 

anúncios para as horas em que há mais probabilidade de receber o maior número de 

impressões e cliques. 

 Geografia: você pode ver as regiões individuais de onde seus clientes são 

provenientes e utilizar as informações para refinar a segmentação por local. 

 Página de destino: verifique se a URL de destino usado para cada anúncio 

direciona os clientes para a página mais relevante do seu site. 

O ideal é que essa página seja dedicada ao produto ou serviço específico destacado no 

seu anúncio, como já vimos anteriormente. 
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Relatório de termos de pesquisa 

 

Você deseja saber quais termos que as pessoas estavam procurando quando seu 

anúncio foi exibido? Com essa ferramenta você pode. 

Analisando os termos de pesquisa que as pessoas utilizam, você poderá usar esses 

dados para otimizar seus anúncios e palavras-chave, como: 

 Novas palavras-chave: adicione os termos de pesquisa com bom 

desempenho ao seu grupo de anúncios como novas palavras-chave. 

 Palavras-chave negativas: adicione termos pesquisados que não são 

relevantes para a sua campanha como palavras negativas, além de ajudar a 

evitar pessoas que procuram por algo que você não oferece, ainda ajudará a 

aumentar sua rentabilidade e melhorar o controle do fluxo de tráfego para 

sua conta. 

 Tipos de correspondência: em meio a todas as opções de correspondência 

de palavra-chave (ampla, de frase, exata), com o relatório de termo de 

pesquisa, você poderá encontrar o tipo de correspondência correta para as 

suas palavras existentes. 

A coluna "tipo de correspondência" mostra o grau de proximidade entre os termos 

de pesquisa que acionaram seus anúncios e as palavras-chave da sua conta. 

 Texto do anúncio: entendendo melhor o que os clientes procuravam quando 

pesquisaram termos que incluem suas palavras-chave, você pode deixar o 

texto de seu anúncio mais relevante para o que as pessoas procuram. 

Relatório de principais impulsionadores 

O relatório de principais impulsionadores permite ver quais campanhas sofreram as 

maiores alterações, como aumento ou diminuição de cliques, custos e conversões e 

mostra algumas possíveis causas dessas alterações. 

O relatório compara o desempenho de dois períodos consecutivos de mesma duração 

e encontra as campanhas e os grupos de anúncio que sofreram a maior variação entre 

os dois períodos. 

Você pode usar o relatório para identificar em quais campanhas e grupos de anúncios 

precisa mexer, e ver o impacto das alterações feitas na sua conta. 

Informações do leilão 

 



 

 

 40 

O relatório de informações sobre leilões permite comparar seu desempenho com o 

dos outros anunciantes que estão participando dos mesmos leilões que você, assim 

você pode descobrir a frequência com que seus anúncios ficam mais bem classificados 

nos resultados de pesquisa do que os de outros anunciantes e como sua parcela de 

impressões totais possíveis se compara com a dos demais anunciantes. 

Por exemplo 

Ana usa o relatório de leilão para tomar decisões estratégicas sobre a escolha de seus 

lances, orçamentos e palavras-chave, pois através do relatório ela consegue ver onde sua 

campanha apresenta um bom desempenho e onde está perdendo oportunidades de ter 

um melhor desempenho. 

Ferramentas para avaliar o seu desempenho 

No começo de uma campanha, é preciso considerar várias ferramentas diferentes que 

possam ajudar a avaliar e otimizar o desempenho dos anúncios.  

Abaixo você encontrará três opções de ferramentas para ajudá-lo a avaliar da melhor 

forma os resultados da sua campanha. 

Acompanhamento de conversões 

Diferente das estatísticas básicas, como cliques, impressões e taxas de cliques, avaliar 

suas conversões pode lhe mostrar quantos cliques se tornaram vendas. 

O acompanhamento de conversões é a maneira mais simples de avaliar suas 

conversões, é uma ferramenta gratuita que pode avaliar o que acontece depois que 

um cliente clica no seu anúncio. 

Como funciona 

Para usar o acompanhamento de conversões, é necessário inserir um pequeno snippet 

de código HTML e JavaScript na página que os clientes visualizam depois de concluir 

uma conversão no seu site. Quando um cliente clica no seu anúncio e acessa a página 

com o código de conversão, o AdWords registra uma conversão bem sucedida. 

Com o acompanhamento de conversões, você pode contar todas as conversões que 

acontecem depois de um clique. 

Google Analytics 

O Google Analytics é um produto gratuito do Google que fornece relatórios 

detalhados sobre a forma como as pessoas usam seu site. Ele mostra como as pessoas 

encontraram seu site e como o exploraram, dando sugestões para otimizar seu site. 

Você também pode vincular o Google Analytics a sua conta do Google AdWords  para 

ter uma visão geral do comportamento dos seus clientes, desde quando veem ou 

clicam no seu anúncio até o que eles fazem no seu site. 

Veja abaixo algumas vantagens da vinculação: 

 Você poderá importar metas do Analytics e transações de comércio eletrônico 

diretamente para sua conta do Google AdWords. 

 Importe métricas como taxa de rejeição, porcentagem de novas sessões e 

páginas/sessão, para sua conta do Google AdWords. 

 Use dados do Google Analytics para melhorar sua experiência do Google 

AdWords. 

 Veja dados mais completos nos relatórios de funis multicanal do Google 

Analytics. 

Experiência de campanha 

Com a experiência de campanha você poderá testar alterações na sua conta, como 

palavras-chave, lances, grupos de anúncios ou canais, em uma parte dos leilões em 

que seus anúncios participam. 

Como funciona 

Você poderá testar a adição de novas palavras-chave, o aumento de um lance, o uso 

de novos anúncios ou de canais diferentes, entre outros. Você escolhe a porcentagem 

dos seus leilões que receberá a alteração experimental. 
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Depois que a experiência já estiver sendo exibida por um curto período , você poderá 

ver os resultados na mesma tabela que utiliza para visualizar o desempenho das suas 

campanhas e anúncios. Essas tabelas também informarão se as alterações 

experimentais estão apresentando um desempenho significativamente melhor ou pior 

do que os anúncios sem alterações. 

Embora a meta de experiência varie de acordo com o ramo da sua empresa, algumas 

das metas comuns dos anunciantes são: aumentar as conversões, aumentar os cliques 

ou as impressões, melhorar o retorno do investimento, melhorar o texto do anúncio. 

Métricas relevantes 

Para usar o Google AdWords de forma eficaz, é importante entender as metas de 

negócios que você está tentando alcançar, como já dissemos na primeira aula, quando 

sugerimos o questionário antes de tudo, e os dados que são mais relevantes para essas 

metas. 

Abaixo separamos algumas métricas que devem ser analisadas, seguindo como 

referência as suas metas de publicidade. 

Avaliando o tráfego do site 

Se sua principal meta de publicidade for direcionar mais tráfego para o seu site, tente 

se concentrar em aumentar seus cliques e a taxa de cliques (CTR).  

Saiba algumas métricas importantes que você deve medir para ajudar a acompanhar e 

melhorar uma campanha com foco em tráfego: 

 Cliques e CTR: essas duas métricas vão ajudar você a entender quantas 

pessoas acharam seu anúncio atraente o suficiente para realmente clicarem 

nele e visitarem o seu site. Você pode usar a CTR para avaliar até que ponto 

seu anúncio corresponde às suas palavras-chave e outras configurações de 

segmentação. 

 Palavras-chave:  Pause ou remova palavras ou frases que não estão 

funcionando bem para você e adicione novas palavras ou frases. 

Você pode usar colunas e segmentos para avaliar cliques das suas palavras-chave, a CTR, 

o Índice de qualidade e outros. 

Use tipos de correspondência de palavras-chave para controlar quem vê seus 

anúncios. 

Execute um diagnóstico de palavras-chave para mais informações sobre os Índices de 

qualidade das palavras-chave e se eles estão acionando seus anúncios. 

Termos de pesquisa: use o relatório de termo de pesquisa para analisar a lista de 

pesquisas que acionaram seu anúncio, e identificar os termos relevantes que estão 

direcionando o tráfego para seu site e adicione-lo como novas palavras-chave. 

Não esqueça de adicionar termos irrelevantes para os seus negócios como palavras-

chave negativas. 

Avaliando o retorno de investimento (ROI) 

Se você estiver usando o AdWords para aumentar as conversões, como vendas, leads e 

downloads, convém medir o retorno do investimento, que é a razão entre seu lucro 

líquido e seus custos. 

O método exato que você usa para calcular o ROI depende das suas metas, mas veja 

uma maneira de defini-lo: 

ROI = (receita - custo dos produtos vendidos)/custo dos produtos vendidos 

Por Exemplo 

Ana tem um produto com custo de produção de R$ 100,00 e o valor de venda é de R$ 

200,00. Ela vende seis unidades desse produto como resultado da publicidade no Google 

AdWords. O total de suas vendas é de R$ 1.200,00 e seus custos com o Google AdWords 

são de R$200,00. 

Então o ROI de Ana vai ser... 

ROI = (R$ 1.200,00 - (R$600,00 + R$200,00))/(R$ 600,00 + R$ 200,00) = 50% 

Ana teve um resultado de 50% de investimento. 
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Veja como medir o ROI com base na sua meta de negócios: 

Vendas 

Se o seu negócio envolve vendas online, você precisa da receita gerada pela 

publicidade no Google AdWords (o valor de conversão que você definir), dos custos 

relacionados aos seus produtos vendidos e dos seus custos do Google AdWords. 

Para calcular seu lucro líquido, subtraia os custos totais da receita do AdWords 

referentes a um período específico. Em seguida, divida o lucro líquido pelos custos 

totais para chegar ao ROI daquele período. Veja a fórmula: 

Proporção de lucro dos custos totais = Receita (medida por conversões) - custos 

totais/custos totais 

Visualizações de página, leads e mais 

Se você tem interesse no cálculo do ROI para uma exibição de página, lead ou outra 

meta, use outra fórmula. 

Primeiro, você precisa estimar o valor da ação que deseja medir. Para calcular o ROI, 

subtraia seus custos totais da sua receita total. Em seguida, divida seu lucro líquido 

pelos seus custos totais de publicidade. veja a fórmula: 

% de ROI de publicidade = (receita total - custo total)/custos de publicidade x 

100 

Por Exemplo 

Custos da campanha: R$ 25.000,00 por ano 

Leads: 5.000 

Clientes: 500 

Lucro líquido: R$100,00 (depois de considerar seus custos de negócios) 

O valor de cada lead é seu lucro líquido (500 x R$100,00) dividido pelo número de leads 

(5.000), ou R$ 10,00. 

Seu ROI para essa campanha é de 200% (R$50.000,00 de lucro líquido/R$ 25.000,00 de 

custos de publicidade) x 100. 

Você também pode estimar valores para seus leads e visualizações de páginas usando 

uma medida de custo por aquisição (CPA). Com o CPA, você pode se concentrar em 

como seus custos de publicidade se comparam com o número de aquisições geradas 

por esses custos. 

Usando o exemplo acima, sua campanha pode custar R$25.000,00, resultando em 500 

vendas. Portanto, seu CPA para essa campanha é de R$ 50,00. Veja a fórmula: 

CPA = (Custos/vendas) 

O CPA não deve exceder o lucro com cada aquisição. 

Retorno de investimento em publicidade (ROAS) 

Semelhante ao retorno de investimento, você pode medir o retorno do investimento 

em publicidade para ver quanta receita está gerando para cada centavo gasto nas suas 

campanhas. 

Se você estiver interessado em calcular seu ROAS, precisará saber o valor da receita 

gerada pelas suas campanhas e seus custos de publicidade. Veja a fórmula: 

% de ROAS = Receita das campanhas/custos de publicidade x 100 
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Como avaliar o conhecimento da marca 

Como última sugestão de métrica para avaliar, se sua meta é aumentar o 

conhecimento e a visibilidade do seu produto, serviço ou causa, primeiro determine se 

sua meta principal é aumentar o tráfego para seu site ou incentivar os clientes a 

interagirem com sua marca. 

Depois de estabelecer as metas da sua campanha de branding, você pode avaliar o 

sucesso monitorando impressões, conversões e outras estatísticas. 

Algumas métricas importantes que podem mostrar se sua campanha é bem-sucedida 

são: as impressões, o engajamento do cliente (utilizando a CTR para medir sua 

campanha na rede de pesquisa, para rede de display ela não é tão útil), conversões, 

alcance e frequência, sendo alcance o número de visitantes expostos a um anúncio e 

frequência o número médio de vezes que um visitante foi exposto a uma anúncio por 

longo período. 

Lembrando: Um alcance maior significa que um anúncio está exposto a mais clientes 

em potencial, o que pode gerar um reconhecimento maior. 

  

http://criativito.com.br/como-impulsionar-as-redes-sociais/
http://criativito.com.br/como-impulsionar-as-redes-sociais/
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7ª AULA 

Como acompanhar o faturamento de sua conta 

Depois de todos os passos para criar uma conta, campanha bem otimizada e até 

mesmo relatórios e dicas para melhorar seu desempenho, separamos um aula bem 

direta para auxiliá-lo em como verificar seu saldo e detalhes sobre faturamento, outra 

das dúvidas que muitos dos nossos clientes tem. 

Como acompanhar seu saldo 

Para acompanhar todos os valores diários que estão sendo debitados em sua conta, 

assim como também cliques inválidos, informações sobre cartão de crédito cadastrado 

e saldo atual, basta clicar na engrenagem no canto superior direito da tela e depois em 

faturamento. 

Você também pode clicar na engrenagem caso tenha interesse em ver configurações da 

conta, contas vinculadas ou obter ajuda do suporte do Google AdWords. 

 

Ao carregar a nova página você estará diante de um painel muito bem alinhado e de 

fácil entendimento. 

Nele poderá analisar o histórico de transações, com todos os valores gerados em dias 

e meses, podendo também escolher um período para análise. 

Nos três primeiro boxes você poderá acompanhar o saldo atual, com valor deduzido  e 

o dia, horário e valores do último pagamento. Em seguida informações sobre a forma 

de pagamento escolhida e o perfil do gerenciador da conta. 

 

Na mesma página, no menu ao lado esquerdo, é possível identificar ainda as 

configurações de faturamento e o perfil de faturamento. 
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Como efetuar um pagamento 

Como você viu na segunda aula, o Google AdWords permite o pagamento através de 

boleto bancário ou cartão de crédito, que na maioria das vezes é escolhido assim que 

você cria uma conta, como já mostramos. 

Para facilitar a cobrança, a maioria das empresas optam por utilizar o cartão de crédito, 

assim o valor acumulado pode ser cobrado automaticamente, caso venha atingir os 30 

dias primeiro, ou no caso  de contas criadas a pouco tempo,  o Google AdWords 

estipula um valor baixo, para a cobrança. 

Esse valor estipulado pelo AdWords tende a aumentar conforme os meses passam e 

seus pagamentos vão sendo realizados, de forma que de inicio em uma conta, 

provavelmente o seu primeiro pagamento pode ser um valor menor do que o que 

estipulou (caso atinja o valor antes dos 30 dias). 

Caso ache necessário efetuar um pagamento antes dos 30 dias ou antes de alcançar o 

valor estipulado, você poderá clicar em "Efetuar um pagamento", assim como na 

imagem. 

 

O AdWords abrirá uma nova tela para que você escolha a forma de pagamento, caso 

deseje mudar, e o valor que deseja pagar. 

Em seguida é só clicar em "Efetuar um pagamento", como na imagem abaixo. 
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CONCLUSÃO 
Parabéns! Você concluiu o curso “Curso Google AdWords – Os primeiros 

passos para uma campanha de sucesso”. 

Agora está apto para criar suas campanhas otimizadas e conseguir grandes resultados 

com links patrocinados para a sua empresa. 

Esperamos que com esse curso você possa criar suas campanhas, otimizar seus 

resultados e conseguir atingir seus objetivos, aqueles que colocamos no papel na 

primeira aula desse curso. 

Novos cursos da Criativito  

A Criativito disponibilizará novos cursos relacionados a outras áreas dentro do 

Marketing Digital, por isso fique atento ao nosso site, e se você gostou desse curso, se 

inscreva em nosso newsletter de noticias para não perder nenhum curso, é só clicar 

aqui. 

Agradecemos a sua participação e até a próxima! 
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