
Agendamento de anúncios
• Baseado no fuso horário do usuário.

Agendamento de anúncios
• Baseada no fuso horário da conta.

Segmentação por idioma
• Os países e as regiões em que o anúncio é veiculado são 

determinados pela segmentação por idioma e local 
do anúncio. Outras opções de segmentação, como por 
dispositivo, também podem afetar a exibição do anúncio.

• Definição em nível de grupo de anúncios.2

Segmentação por idioma
• Segmentação por idioma do navegador.3

• Definição em nível de campanha.

Configurações de segmentação por local, 
segmentação por dispositivo e distribuição  
de anúncios
• Disponíveis em nível de campanha.

• Disponíveis em nível de grupo de anúncios.

Configurações de segmentação por local, 
segmentação por dispositivo e distribuição  
de anúncios
• Disponíveis em nível de campanha.

Distribuição e segmentação da rede de anúncios
• É possível segmentar sites de parceiros de 

busca de maneira exclusiva e específica.

• É possível ver individualmente o desempenho 
de cada parceiro de busca e optar por excluir 
aqueles com baixo desempenho de seus grupos de 
anúncios por meio do relatório de URLs de sites.

Distribuição e segmentação da rede de anúncios
• Não é possível segmentar sites de parceiros de 

pesquisa de maneira exclusiva e específica.

• É possível ver o desempenho da rede de 
parceiros de pesquisa como um todo.

Extensões de Links de Site
• É possível haver extensões diferentes, que 

direcionam para páginas/URLs diferentes 
ou, para facilitar, para a mesma URL.

• É possível aplicá-las em nível de campanha 
ou de grupo de anúncios.

Extensões de Links de Site
• É necessário criar uma URL diferente 

para cada extensão.

• É possível aplicá-las em nível de conta, de 
campanha e de grupo de anúncios.

Bing Ads 

Bing Ads X Google AdWords 
Comparação dos principais 
recursos1 Você já usa o  

Google AdWords, mas não tem 
certeza sobre as diferenças entre ele e o Bing Ads? 

Veja a seguir a comparação entre seus principais recursos.

Google AdWords 

1



Opções de lances4

• Manuais

• CPC otimizado

Opções de lances
• Automáticos

 ◦ Cliques

 ◦ Conversões

 ◦ Retorno sobre investimento em publicidade 

 ◦ Meta de custo por aquisição  

Ajustes de lance
• Local

• Hora do dia

• Dia da semana

• Dispositivo (somente para dispositivos móveis) 

• Demografia

• CPC otimizado

Ajustes de lance
• Local 

• Hora do dia

• Dia da semana

• Dispositivo (somente para dispositivos móveis)

• Demografia

• CPC otimizado

• Lances inteligentes

Visibilidade do Índice de Qualidade
• Palavra-chave

• Campanha 

• Grupo de anúncios

Visibilidade do Índice de Qualidade
• Palavra-chave

Atribuição de conversões
• No momento da conversão

Atribuição de conversões
• No momento do clique

Imagens
• Extensões de Imagens

Imagens
• Anúncios gráficos (display)

Remarketing
• Remarketing em links patrocinados 

somente para anúncios de busca

• Um único tag para o UET e o remarketing 
em links patrocinados

• Período máximo de cookies de 180 dias

Remarketing
• Remarketing para anúncios da rede de 

pesquisa e gráficos (display)

• Remarketing dinâmico disponível

• Período máximo de cookies de 540 dias
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Bing Ads Google AdWords 

Quer saber mais sobre os recursos do Bing Ads? Acesse a Ajuda do Bing Ads.

1. De acordo com o conteúdo das páginas de ajuda do Google AdWords e do Bing Ads, EUA, junho de 2017. Dados sujeitos a alterações. A disponibilidade dos  
recursos pode variar dependendo do mercado.

2. A segmentação em nível de campanha para vários idiomas será disponibilizada em breve com o teste da Segmentação por Vários Idiomas.
3. Também pode segmentar buscas ou sites da Rede de Display do Google elaborados no idioma segmentado.
4. O Bing Ads apresentará três novas ofertas de lances inteligentes semelhantes nos próximos meses.

https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/pt-br

