CRIANDO CAMPANHAS NO GOOGLE ADS:
1) Acesse google.com/ads. É necessário ter uma conta do Gmail para acessar o serviço.

2) Ao lado esquerdo, temos as abas de navegação. As principais são “Campanhas” / “Grupo de Anúncios” /
“Anúncios e extensões”. Nelas é possível criar e editar as campanhas no Google.

3) Neste exemplo, iremos criar uma nova campanha. Basta clicar no botão redondo com sinal de +

4) Há diversas metas para se escolher em uma campanha do Adwords, mas basicamente elas pouco se diferem
se você não tiver um ecommerce ou se não tiver códigos instalados no site para monitoramento de
conversão.
Em nosso exemplo, vamos escolher a opção “Tráfego do site”, que visa levar mais prospects ao seu destino.

5) Após, temos que selecionar o tipo de campanha que faremos.
Rede de Pesquisa: campanhas de link patrocinado na ferramenta de busca do Google;
Rede de Display: campanhas de banners em sites que são afiliados ao Google;
Shopping: Campanha para sites de ecommerce que desejam aparecer no Google Shopping;
Video: Campanhas voltadas para espectadores do YouTube. Utiliza banner ou vídeo como formatos;

6) Na próxima tela, colocaremos o nome da campanha e selecionaremos onde desejamos que ela rode.
Rede de Pesquisa: podemos selecionar sites parceiros do Google para que nossos anúncios sejam exibidos.
Essa opção é recomendada, pois aumenta o alcance do anúncio.
Rede de Display: podemos também incluir anúncios de texto em sites parceiros. Assim como a campanha de
banners, essa opção consome muito dinheiro e obtém pouco resultado. Não recomendado.

7) Após, selecionaremos em quais locais a campanha rodará. Basta digitar o local escolhido e clicar em
“Público-Alvo”. É possível selecionar mais de um local.
Ao contrário do Facebook, o Google não permite seleção de ruas ou bairros diretamente (para fazer dessa
forma, clicar em “Pesquisa Avançada” e colocar manualmente um pin/alfinete)

8) Depois, vamos definir o valor que deseja gastar por dia. Atenção, o Google pode gastar até 20% acima do
valor definido, se ele acreditar que o anúncio está obtendo bons resultados.

9) Na seção “Lances”, podemos selecionar qual métrica queremos foco. Em nosso caso, como queremos gerar
o máximo de acessos ao site/landing page, selecionar a opção “Cliques”.
Em lance máximo de CPC, podemos definir o máximo que o Google vai gastar por clique. Inicialmente, não é
recomendado colocar este valor, pois não sabemos quanto custa um clique na sua média. Deixar rodar dois
dias e depois verificar o custo do clique, se estiver alto, voltar nessa tela e colocar um valor máximo.

10) Logo abaixo, é possível configurar uma data para a campanha. Porém, não é obrigatório.

11) Na próxima tela, daremos um nome para o grupo de anúncios que criamos e definiremos quais palavras
chave para ativação do anúncio.
Palavra Chave: é um termo na qual o seu cliente faz a busca no Google. Importante utilizar somente palavras
chave que as pessoas usem para buscar seu produto.

12) A tela final de criação consiste de escrever o anúncio em si. Seguem descrições dos campos para
preenchimento:
URL final: colocar o endereço de onde o cliente vai ser levado quando clicar no anúncio;
Título 1,2 e 3: Campo de texto do título. Primeira linha do anúncio (que está em azul no print abaixo);
Importante: o campo título 3, só aparece em celulares e tablets.
Caminho de exibição: linha verde do exemplo abaixo. Utilizado para relevância do anúncio para o robô do
Google;
Descrição 1 e 2: Campo de maior texto (parte cinza do exemplo), onde você descreve o produto ou serviço
oferecido. Atenção, o campo descrição 2 só aparece em celulares e tablets.

13) Exemplo de anúncio preenchido.

