
Como configurar
anúncios no
Google Ads



Buscadores

Redes 
Sociais

Destino

Google

Comparadores de 
preço e APPs

marketplace

Site

WhatsApp

Link de compra

telefone

marketplace

Facebook

Instagram

LinkedIn 

Elo 7

O que é presença digital?



Antes da gente ir
para o que interessa

Cliente

• Demográfico 

• Geográfico

• Psicográfico 

• Comportamental

Persona

Objetivo

• Atrair

• Converter

• Relacionar

• Vender

Mídia
• Redes sociais 

digitais
• Portais
• Site
• E-mail marketing 

(opt-in)
• Blog
• Newsletter
• Comparadores  

de preço
• Google Adwords
• Facebook Ads
• SEO

Relacionamento
• Chat online
• Redes sociais 

digitais
• Consultor online
• Gamification
• Cocriação
• Hangout (Google)
• Pesquisa (Google 

Drive)
• Blog corporativo
• Pagamento social
• Monitoramento

Comércio
• e-Lojas online 

(B2B, B2C, C2C)
• M-Mobile
• S-Social
• PD-Pagamento 

Digital
• Location - 

Localização

ALCANÇAR CONVERTER

ENGAJAR

INTERAGIR

3 pilares - Marketing digital



Funil de vendas

Atrair
Visitantes

Leads

Clientes

Analisar

Converter

Relacionar

Vender



Buscadores



Pra que serve o Google Ads

• O que é?

• Para que serve?

• Curiosidade: Afinal, o que significa “Ads”?



Onde os anúncios
podem aparecer?

• Youtube

• Google Shopping

• Play Store

• Rede de display (remarketing)

• Pesquisa



Criando uma campanha
de anúncios

Acessando e criando a sua conta

ads.google.com

Tela geral

http://ads.google.com


• Vendas: Gerar vendas on-lilne, no aplicativo, por 
telefone ou na loja.

• Leads: Incentivar clientes a realizar ações para 
gerar leads e outras conversões.

• Tráfego no site: Fazer com que as pessoas certas 
acessem seu site.

• Consideração de produto e marca: Incentivar as 
pessas a explorar seus produtos ou serviços.

• Alcance e reconhecimento da marca: Alcançar 
um público-alvo amplo e promover reconhecimento.

• Promoção de app: Gerar mais instalações e 
interações para seu aplicativo.

• Criar uma campnha sem meta: Usar qualquer 
tipo de campanha disponível e criar uma campnha 
passo a passo sem recomendações de meta.



Objetivo da camapanha

Objetivo da campanha - display



Publico-alvo (procurar)

• Status parentar (pai e mae)

• Estado Civil (soleiro / em um relacionamento / casado)

• Ensino (universitário / ensino médio / Bacharelado / Graduação Avançada)

• Status de proprietário (inquilinos / proprietários)



Orçamento e lances

Se você quer que os clientes realizem uma ação direta no seu site 
e está usando o acompanhamento de conversões, o ideal é se 
concentrar nas conversões. O Lances inteligentes permite fazer isso.

Caso você queira gerar tráfego no site, o foco em cliques pode 
ser ideal. Os lances de custo por clique (CPC) podem ser a melhor 
opção para sua campanha.

Para aumentar o reconhecimento da marca (sem atrair tráfego para 
o site), o foco em impressões pode ser uma boa estratégia. Uma 
possibilidade é usar o lance de custo por mil impressões visíveis 
(vCPM) para mostrar sua mensagem aos clientes. Outra opção 
é aplicar a estratégia “Definir posição na página de pesquisa” ou 
“Parcela de superação desejada” para maximizar a visibilidade.

Se você exibe anúncios em vídeo e quer aumentar o número de 
visualizações ou interações com eles, use os lances de custo por 
visualização (CPV) ou de custo por mil impressões (CPM).

Se você exibe anúncios em vídeo e sua meta é aumentar a 
consideração do produto ou da marca, use o lance de custo por 
visualização (CPV).



Expressão de força + Benefício/resultado 
+ Tempo - Inimigos/objeções!

Atenção para 
o copywriting

Montagem do anuncio – lembrar sobre técnica de Copy



Criação do anuncio – ferramenta de Exemplos de anuncios



Forma de pagamento







Atenção especial às ferramentas

Encontre as melhores palavras de acordo com seu negócio




