
Seguimos juntos cuidando de você.
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Google  



Entenda como fazer 
seu negócio aparecer 
no Google.

Olá!
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“Se não está 
no Google, 
não existe.”

Não é exatamente 
verdade, mas para seu 
cliente e seu negócio 
pode ser.



O que acontece 
quando alguém  

busca no Google?

Uma conta matemática 
(algoritmo) com muitas variáveis 
tenta exibir o resultado de busca 
mais útil para o usuário. 

Esse resultado é completamente 
personalizado (duas pessoas que 
buscam a mesma coisa podem ver 
resultados diferentes).



Localização
Se você estiver em BH e buscar 

por “restaurante”, o Google 
entende que você procura por 

Restaurantes em BH.

Histórico de 
busca      

e acesso
O que você buscou 

anteriormente e os sites que 
já acessou, também são uma 

variável dessa conta. 

Dispositivos 
diferentes

Se você fizer uma busca do 
celular o resultado que tem 
um número de telefone ou 
está mais perto de você vai 
ter preferência no ranking.

Como o Google faz isso?



Entenda a 
página de 
resultados
Se você procurar por um negócio 
local (como um restaurante, por 
exemplo) o Google mostra primeiro 
um mapa dos restaurantes mais 
próximos de você.
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Depois privilegia resultados de 
busca que possuam avaliações e 
sites de restaurantes próximos. 
Se houver algo de relevante nas 
notícias sobre aquele assunto, ele 
também exibe.

Entenda a 
página de 
resultados
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Se você procurar por um produto 
(como um liquidificador, por exemplo), 
o Google mostra primeiro o Google 
Shopping, um comparador de preços 
do próprio Google. E caso haja 
anúncios para aquele produto, eles 
vêm em seguida marcados  
com a informação Ad ou Anúncio.

Entenda a 
página de 
resultados
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Se você procurar pelo nome do 
negócio, o Google mostra um card 
com informações específicas sobre a 
empresa e privilegia o site e outras 
presenças digitais daquela empresa.

Entenda a 
página de 
resultados
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Eu preciso de 
um site?

Sim. E melhor ainda se esse site tiver 
um blog atrelado, com informações 
úteis e atualizadas para quem está 

fazendo a busca. O site é o centro das 
ações de marketing digital.



E se eu não 
tiver site e não 

conseguir fazer 
um agora?

Capriche na criação de presença da 
marca em Mídias Sociais e em outros 
sites (Marketplaces, Comparadores 
de preço, Google Meu Negócio) para 
tentar aparecer para seu cliente.



“Ninguém 
acessa meu site. 
Ninguém me 
acha no Google.”



Resultados 
Orgânicos

Quando você aparece no 
Google sem ter que pagar 

por isso. É mais difícil e bem 
mais lento do que pagar por 

anúncios.

Anúncios
Conhecidos como Links 

Patrocinados ou Adwords, o 
Google Ads é a opção mais 

rápida para aparecer nas 
primeiras páginas de busca.

Como aparecer



Resultados 
Orgânicos 
de Busca
Como aparecer no 
Google sem pagar 
por anúncios



Google Meu Negócio
“Ficha de cadastro” em 
vários produtos do Google 
ao mesmo tempo.

Um lugar pra gerenciar a 
presença digital do seu 
negócio.



Funcionalidades
Informações da empresa 
(horário de funcionamento e outros);

Avaliações;

Mensagens;

Produtos e serviços;

Relatórios.

Google Meu Negócio



Outras formas de ser encontrado

Presença em 
Mídias Sociais

Crie perfis e páginas de 
marca em quantas redes você 
conseguir. Quanto mais, nesse 

caso, melhor.

Basta criar o perfil, não é 
necessário manter conteúdo 

periódico em todas.

Marketplaces
Sites que agregam negócios 

com as mesmas características. 

• Trip Advisor

• Google Shopping

• Estante Virtual

• Entre Outros

Posts de blog
Mesmo sem ter site você 

pode criar posts de blog: para 
blogs de negócios parceiros 
ou mesmo criar um perfil da 

empresa no Medium e escrever 
seus próprios posts.

https://www.tripadvisor.com.br/
https://www.google.com/shopping
https://www.estantevirtual.com.br/
https://www.iset.com.br/blog/10-marketplaces-que-podem-impulsionar-seu-negocio/
https://medium.com/


Google Ads
Resultados rápidos com 
pouco investimento em 
anúncios



Tipos de anúncio



Palavras-chave



Quanto 
custa?
Depende do interesse de outros 
anunciantes na mesma  
palavra-chave. É feito um leilão de 
lances para determinar onde qual 
anunciante vai aparecer.

Palavra-chave



Como funciona o leilão
Lance

O quanto o anunciante está 
disposto a pagar por aquela 
palavra-chave. O lance é um 
dos fatores que vai definir o 
posicionamento do anúncio.

Qualidade do 
anúncio

A redação do anúncio, a 
arte (no caso de display) a 

qualidade do conteúdo e do 
vídeo (no caso de YouTube), a 
qualidade do link de destino, 

entre outros fatores são 
também componentes que 
definem o posicionamento.

Posicionamento
Se o anúncio vai aparecer na 
primeira, segunda ou terceira 
posição na primeira página ou 

se vai aparecer da segunda 
página em diante. 92% das 

pessoas não passam da 
primeira página do Google.



O que você puder investir. 

Para uma sugestão de verba, 
seria necessário fazer estimativas 
para as palavras-chave 
correspondentes a cada negócio.
 

Qual o 
orçamento 
ideal?



Ferramenta

Google Ads



Google Ads
Acesse ads.google.com, 
clique  em “Começar Agora” e 
crie sua  conta do Google Ads.

https://ads.google.com/intl/pt_BR/home/


Google Ads
Uma vez que acessar a conta,  
você verá o painel de controle  
dos anúncios do Google. 
Para  começar, clique em 
“Nova  Campanha”.



Google Ads
O primeiro passo é escolher um  
objetivo de campanha. Caso  
nenhum dos objetivos seja o  
que você deseja no momento,  
basta escolher “criar uma  
campanha sem meta”.



Google Ads
Logo depois aparecem os tipos  
de anúncios possíveis no  Google.
Escolha o tipo mais  adequado 
para você. Se não  souber por 
onde começar, use a  opção de 
“Anúncios Smart”, que  contém 
um tutorial específico  para  
quem está começando.



Google Ads
Caso deseje que as pessoas  
cliquem no anúncio e vejam  uma 
página do seu site, ou link  para o 
whatsapp, escolha a
opção “ações no seu site”.



Google Ads
Preencha os dados do seu  
negócio. Caso você não tenha  
um site, pode usar a página de  
negócio do Google Meu Negócio.



Google Ads
Escolha a sua região de  atuação. 
Caso não venda para  todo o 
Brasil, desmarque essa  opção 
e insira a cidade ou  estado 
que você atende. Pode  incluir 
quantas localidades quiser.



Google Ads
Defina quais produtos ou  
serviços serão anunciados. Essa  
será sua lista de palavras-chave:  
o que a pessoa digita no Google  
quando quer comprar o que  você 
tem para vender?



Google Ads
Escreva o anúncio que irá  
aparecer na página de  resultados 
de busca. Faça mais  de uma 
versão de anúncio (uma  para 
cada produto, por  exemplo).



Google Ads
Você pode escolher um dos  
orçamentos sugeridos ou clicar  
em “Inserir seu orçamento”. 
Em  ambos os casos, o Google, 
te  mostra as estimativas de  
resultado.



Google Ads
Revise sua campanha  
cuidadosamente e finalize.  
O pagamento dos anúncios pode 
ser feito por boleto ou cartão de 
crédito. Após o  pagamento os 
anúncios passam  por revisão 
e você recebe a  informação 
quando eles forem  publicados.



Seguimos juntos cuidando de você.

Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

http://blog.unimedbh.com.br/juntos

