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Novas regras e 
ferramentas para o 
sucesso da sua empresa

BUSCA ONLINE

1 Bing Ads, “Líder de aviação decola com Bing Ads”
2  Pew Research Center, “Search and email still top the list of most popular online 

activities”, 9 de agosto de 2011.
3 Hitwise/Search Engine Land, “Report: Nearly 60 percent of searches now from 

mobile devices”, 3 de agosto de 2016.

Como você sabe, o dia a dia de um empresário 
é complexo e repleto de atividades. Sua lista 
de tarefas parece infindável, e novos desafios 
aparecem a cada minuto — da aprovação de 
pagamento a fornecedores à administração dos 
funcionários. Além disso, você precisa planejar 
e gerenciar suas campanhas de marketing para 
conseguir novos negócios, pois essa é a essência 
de uma empresa bem-sucedida. 

Você pode usar uma série de canais de marketing 
diferentes, como email, mídias sociais e sites de 
avaliações para chamar a atenção dos clientes. 
Embora esses canais tenham sua importância no 
planejamento multicanais moderno, a busca é a 

ferramenta de marketing essencial para conectar 
sua empresa aos clientes quando eles mais 
precisam de informações.

92% dos usuários da Internet fazem buscas2, 
e os dispositivos móveis já respondem por 
aproximadamente 58% do total de buscas3.  
Graças ao poder dos mecanismos de busca, seus 
clientes têm acesso a milhares — ou milhões — 
de opções com apenas alguns cliques. 

Não importa o que você vende ou onde vende. 
Não importa se o seu público-alvo é formado por 
clientes do sexo masculino ou feminino, jovens 
ou idosos, se eles estão dispostos a gastar ou 
procuram por pechinchas. Hoje em dia, quando 
as pessoas procuram por empresas locais, em 
geral começam com uma busca online.

“O marketing de busca é 

essencial no que fazemos. 

Temos a possibilidade de 

entregar a mensagem precisa 

à pessoa no momento em 

que está buscando o que 

oferecemos.” 

 –  Iván Cofré, Diretor de Estratégia
da Graphene by IPG (agência de
propaganda da Latam Airlines Group)1

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/historias/latam-airlines-customer-story
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
http://searchengineland.com/report-nearly-60-percent-searches-now-mobile-devices-255025
http://searchengineland.com/report-nearly-60-percent-searches-now-mobile-devices-255025


Nesse momento crítico do processo de decisão, 
sua empresa precisa estar presente e ser 
encontrada facilmente. Afinal de contas, a busca 
pode ser o fator que mais afeta os clientes quando 
eles procuram por empresas próximas. 

A ciência e arte de descobrir e converter clientes 
por meio da publicidade em mecanismos de 
busca é chamada de marketing de busca (SEM). 
Como qualquer outra forma de marketing, o 
SEM consiste em um mix de estratégia lógica, 
táticas factíveis e decisões inteligentes em relação 
ao orçamento. Cada vez mais, o SEM eficiente 
também envolve a compreensão de como as 
plataformas como o Bing Ads podem ajudar 
na elaboração de anúncios convincentes, a 
localização e o engajamento do público mais 

adequado, além do melhor aproveitamento de 
cada centavo investido.

Os resultados são claros: o mix correto de SEM 
confere um foco ultrapreciso a suas campanhas de 
marketing, sendo capaz de apoiar suas metas de 
crescimento comercial e revelar oportunidades e 
mercados inexplorados.

A seguir, vamos apresentar as noções básicas 
do SEM para colocar sua empresa no caminho 
para o sucesso com o marketing de busca. 
Você vai descobrir tudo o que é necessário para 
administrar suas próprias campanhas de SEM ou, 
se optar pela terceirização, para se comunicar e 
trabalhar com os profissionais de SEM, que podem 
levar seu marketing de busca a um novo patamar.
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Aproximadamente 57% de todo 
o tráfego dos sites brasileiros
de comércio eletrônico são
provenientes da busca. Desse
total, 33% do tráfego tem
origem em celulares.22

Os dispositivos móveis 
responderão por 75% de 
todo o uso da Internet 
em 2017, e a publicidade 
para dispositivos móveis 
vai superar a publicidade 
em computadores.4

Qual é o principal meio para 
encontrar um encanador na região?   
Você adivinhou: a busca online.6

63% dos consumidores usaram
a busca online para encontrar 
informações sobre produtos; 

52% a utilizaram para comparar
ou conferir preços e

46% a usaram para descobrir ofertas.5

No setor de viagens:

4  Zenith, “Zenith forecasts 75% of internet use will be mobile in 2017”, 
27 de outubro de 2016.

5  Nielsen, “What are connected shoppers doing and not doing 
online?”, 3 de fevereiro de 2016.

6  Local Search Association, “Pizza vs. Plumbers: Exploring the Local 
Media Consumer Journey”, 12 de maio de 2016.

22  Betalabs, “Estatistica de Plataformas de Ecommerce”, conforme 
mencionado em comunicado à imprensa, abril de 2016.

Preparado para colocar sua empresa onde ela 
precisa estar e onde seus clientes esperam por 
você? Continue lendo para descobrir os sete 
procedimentos que ajudarão mais clientes a 
encontrar sua empresa.

http://www.zenithmedia.com/mobile-forecasts-75-internet-use-will-mobile-2017/
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/what-are-connected-shoppers-doing-and-not-doing-online.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/what-are-connected-shoppers-doing-and-not-doing-online.html
http://www.lsainsider.com/pizza-vs-plumbers-exploring-the-local-media-consumer-journey/archives#sthash.PBN8Swg4.dpbs
http://www.lsainsider.com/pizza-vs-plumbers-exploring-the-local-media-consumer-journey/archives#sthash.PBN8Swg4.dpbs
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As pessoas ainda usam mecanismos de busca?
Sim. Na verdade, 92% dos usuários da Internet fazem 
buscas7, e os mecanismos de busca são a maneira que os 
consumidores mais usam para encontrar empresas locais8.

E, afinal, o que é SEM? 
É muito fácil se perder nas siglas. Algumas pessoas 
confundem SEM com SEO, que quer dizer otimização de 
mecanismos de busca. Porém, o SEM é muito mais amplo. 
O SEM inclui a SEO, mas também engloba opções de 
link patrocinado, como a publicidade de pagamento por 
clique (PPC).

Espere, então, qual é a diferença entre a SEO e o 
marketing em link patrocinado? 
A SEO aumenta a classificação de seu site nos resultados 
de buscas não pagas. Com os links patrocinados — 
também chamados de PPC ou custo por clique (CPC) — 
você configura os anúncios em um canal e paga somente 
quando alguém clica neles.  

Mas, por que não posso simplesmente anunciar 
nas mídias sociais?
A publicidade nas mídias sociais é uma parte importante 
de qualquer campanha de marketing digital. Porém, se 
você expandir suas iniciativas, incluindo também o SEM, 
poderá alcançar usuários que buscam especificamente 
por empresas como a sua.

Minha SEO é ótima, e minha empresa aparece nos 
primeiros lugares dos resultados dos mecanismos de 
busca. Isso quer dizer que não preciso pagar pelos 
anúncios, certo?
Sua estratégia de SEO pode ser excelente (parabéns!), mas 
há diversos motivos por que o SEM pode ajudar sua empresa 
a ter resultados ainda melhores. Por exemplo, você pode 
segmentar públicos específicos de acordo com a localização, 
o dispositivo que estão usando e se já fizeram buscas em seu
site. É possível incluir informações de produtos e serviços,
links para clicar com números de telefone e trajetos, e até
comentários de clientes para que os possíveis clientes saibam
que sua empresa é incrível.

Por que o fato das pessoas fazerem buscas em 
dispositivos móveis é importante?
Os dispositivos móveis estão ultrapassando os computadores 
em termos de realização de buscas. Se a sua empresa 
local precisa de mais clientes, o marketing de busca em 
dispositivos móveis é uma ótima forma de alcançá-los, 
especialmente se eles estão envolvidos em outras atividades.9

O SEM não é caro?
Com o SEM, você é quem manda. Você controla os 
investimentos em PPC e pode definir um máximo para que 
ele caiba em seu orçamento.

Se você está começando seu processo de SEM, precisa saber de algumas coisas.

Dados rápidos sobre o SEM
AQUECENDO OS MOTORES:
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9 Dados internos da Microsoft. Recuperado de “Aumente seu alcance com os anúncios para dispositivos 
móveis do Bing”, março de 2017.

7Pew Research Center, “Search and email still top the list of most popular online activities”, 9 de agosto de 2011.
8 Local Search Association/Marketing Sherpa, “Local Marketing Chart: How do customers search for products 

and services?”, 14 de abril de 2015.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/mobile-advertising
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/mobile-advertising
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
https://www.marketingsherpa.com/article/chart/how-customers-search
https://www.marketingsherpa.com/article/chart/how-customers-search
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Defina suas metas e 
elabore seu orçamento

ETAPA 1

A primeira etapa do processo de SEM é avaliar suas metas gerais de negócios. 
Você quer expandir sua base de clientes? Fortalecer a fidelidade dos clientes e fazer 
com que voltem sempre ao site? Promover a divulgação boca a boca na região 
para planejar abrir mais uma loja? Ou talvez você queira impulsionar as vendas em 
geral ou focar em uma linha específica de produtos ou serviços.

Depois, você precisa avaliar como seu mix de marketing digital atual contribui para 
essas metas. Você investe dinheiro em links patrocinados, publicidade em mídias 
sociais ou em outras áreas? Quais resultados você esperava dessas iniciativas? 
Como foi o desempenho desses canais?

Em seguida, considere como o aumento de suas iniciativas de SEM pode melhorar 
seus resultados de marketing. Uma campanha de SEM bem-elaborada pode 
ajudá-lo a atingir suas metas de negócios voltadas para o crescimento, pois ela 
apresenta sua marca em destaque no momento em que os clientes buscam por 
informações sobre os produtos ou serviços que você oferece. 

Promover o tráfego para seu site.

Incentivar os usuários a visitar sua loja.

Melhorar a taxa de conversão em seu site.

Impulsionar o volume de chamadas recebidas.

Estimular um maior envolvimento com seus anúncios 

ou aplicativos móveis.

Criar promoções de acordo com seu estoque.

Estabelecer a confiança na marca. 

As campanhas de SEM podem ajudá-lo a:



Depois de identificar suas metas, você deve 
determinar quem são as pessoas que deseja 
alcançar e onde elas estão localizadas. 
Digamos que você tem uma confeitaria e quer 
vender mais bolos de casamento. Suas metas 
podem incluir a segmentação de pessoas 
em uma determinada região geográfica para 
aumentar a visibilidade de sua confeitaria, 
o direcionamento de mais tráfego para a
seção de bolos de casamento no site e o uso
de comentários de clientes para promover a
confiança na qualidade de seus produtos.

Ao definir um segmento de público e uma 
região geográfica, você pode se concentrar 
em palavras-chave que provavelmente seriam 
usadas por noivos que estivessem à procura 
de fornecedores de bolos de casamento na 

região e incorporá-las ao texto do site. Em 
seguida, avalie as opções de segmentação e 
as taxas das várias plataformas para decidir 
qual é o orçamento necessário para alcançar 
seus objetivos. Então, poderá elaborar 
anúncios que tenham apelo junto ao seu 
público. 

Um dos maiores benefícios do SEM é 
que você pode acompanhar e reagir ao 
desempenho dos anúncios ou das palavras-
chave. Assim, você pode investir mais nos itens 
que oferecem resultados melhores. Caso o 
desempenho esteja abaixo do esperado, é 
possível ajustar suas palavras-chave, o texto 
do anúncio ou o orçamento para ver a reação 
dos clientes.

Inicie sua jornada
Este é o melhor momento para 
expandir seu programa de SEM, 
e o Bing Ads torna tudo muito 
rápido e fácil. Você pode carregar 
suas palavras-chave e campanhas 
do Google AdWords usando a 
Ferramenta de importação 
do Google no Bing Ads para 
economizar tempo e trabalho. Com 
o Bing Ads Intelligence também
é possível descobrir novas palavras-
chave e lances, e adicioná-los
facilmente a suas campanhas.

7

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51050/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51050/0
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/ferramentas/inteligencia-do-bing-ads
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Entenda seu público 
para melhor segmentar 
os anúncios 

ETAPA 2

Pode parecer muito trabalhoso lidar com tantas 
informações, mas não é preciso muito tempo  
ou empenho para tornar-se um especialista  
em segmentação. Você só precisa fazer  
algumas perguntas: 

Para criar campanhas de busca com 
ótimos resultados, é necessário conhecer 
profundamente seu público-alvo. Obviamente, 
você precisa saber quais são suas preferências 
e necessidades, da mesma forma que em 
qualquer outra campanha. Mas, ao anunciar em 
mecanismos de busca, é possível tirar proveito 
de vários outros fatores, como:

Demografia: segmentação 
baseada no sexo e na idade dos 
clientes visados.

Tipo de dispositivo: ao 
segmentar usuários de 
smartphones e tablets, eles poderão 
acessar de maneira rápida e simples 
informações como o endereço e o 
horário de funcionamento de sua 
empresa.

Dia e hora: saiba quais são os 
melhores dias e horários para 
alcançar seus clientes. 

Oportunidades de remarketing: 
recupere os clientes potenciais 
que já visitaram seu site mas 
não prosseguiram, ou seja, não 
compraram um produto ou serviço.

Local: apresentação de anúncios 
de acordo com a localização de seu 
público-alvo.

• Quem são as pessoas que desejo alcançar?
Um mercado específico, clientes exclusivos,
usuários que gastam muito etc.?

• Onde elas estão localizadas? Em uma região
ou cidade específica, ou em uma pequena
área como um centro de compras, uma
faculdade ou um centro empresarial?

• Quais são as características pertinentes, como
idade ou sexo?

• Quais são seus interesses?

• Em que momentos elas fazem suas buscas e
quais dispositivos usam?

• Que tipo de conteúdo ou oferta gera uma
reação mais positiva entre elas?



Para a última pergunta, talvez seja necessário testar os 
anúncios. Decida como realizar a campanha usando os 
dados que você tem sobre seus clientes atuais e a reação 
deles a outros tipos de campanhas de marketing. Então, 
quando começar a observar padrões no comportamento e 
nas taxas de resposta, você poderá usá-los para determinar 
se suas palavras-chave, seus anúncios e seus métodos de 
segmentação estão funcionando. Mesmo que sua campanha 
fique estagnada, não entre em pânico. Você poderá fazer 
ajustes e voltar para o caminho certo rapidamente.

História de sucesso: Valid
Com a necessidade de promover suas ofertas de varejo 
(certificados digitais) no meio online, a Valid recorreu à agência 
Linka, que incluiu Bing Ads no seu marketing digital.
O diretor geral da Valid, Marcio Nunes, reagiu ao sucesso 
investindo onde o retorno é maior. “50% do nosso 
investimento em marketing digital está sendo alocado 
para o Bing”, declara Nunes. “Com ele, conseguimos o 
retorno do investimento que buscamos.”10

10 Bing Ads, “Linka criando obras-primas de marketing com o Bing Ads“

 SAIBA MAIS

O PÚBLICO DO BING ADS: 

Ganhe mais, invista mais

têm entre 25 e  
54 anos de idade 

62%
ESTÁ NO AUGE

mais propensos a gastar 
online do que o usuário 
médio da Internet e 44% 
mais que os usuários do 
Google no mundo inteiro

145%
ESTÁ DISPOSTO 
A INVESTIR

têm nível 
universitário ou 
superior

60%
É INSTRUÍDO

É PRÓSPERO

estão situados no 
grupo dos 25% 
com melhor renda 
familiar 

32%

$
Com 4% de participação de mercado 
no Brasil, o público de Bing Network 
inclui  293 milhões de buscas a 
cada mês. 

Você tem negócios em outros 
países? O Bing opera em 36 países 
no mundo inteiro, alcançando  
12 bilhões de buscas por mês. 

comScore qSearch (custom), September 2017; includes PC searches on 
Bing, Yahoo Search (searches powered by Bing), and AOL Search 
Network in Brazil.

4% 
de participação de mercado 
no Brasil

293 milhões 
de buscas por mês

36 
países em todo o mundo

12 bilhões 
de buscas por mês

Nosso público:

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/historias/linka-customer-story


Quando você realmente conhece seu público-
alvo, é capaz de planejar uma campanha para 
alcançá-lo no momento e no lugar certos. Mas 
os consumidores de hoje, que conhecem tão 
bem os meios digitais, não toleram falta de 
precisão. Em outras palavras, você precisa saber 
o que dizer a eles, e também como e quando
dizer. A utilização de métodos para dispositivos
móveis, localização e personalização ajudará sua
empresa a mobilizar seus clientes em qualquer
ponto do processo de decisão de compra.

Tire proveito da 
mobilidade
Para alcançar os clientes, 

independente de sua localização ou de 
onde estejam no processo de decisão, seu 
site precisa estar otimizado para dispositivos 

10

Crie campanhas para 
dispositivos móveis, que sejam 
locais e personalizadas 

ETAPA 3

Mais de 70% declara que o 
“frete grátis” aumentaria a 
probabilidade de compra 
de um produto.21

21  Global Web Index, dezembro de 2016.
12 Jumio, “Up to £6bn in Revenue Left on the Table by UK Retailers and Financial 

Services Last Year Due to Poor Mobile User Experience”, 18 de agosto de 2015.

móveis. Um site responsivo, que consiga se 
adaptar à tela onde é aberto, é fundamental 
para melhorar sua SEO e para transformar 
visitantes em clientes. Mais da metade (55%) 
dos usuários de smartphones no Reino Unido 
abandonou uma transação em um dispositivo 
móvel por dificuldade de uso, como o tempo de 
carregamento (32%) e problemas para navegar 
até o processo de finalização da compra (26%)12. 

Assim, considerando as necessidades dos 
clientes que usam dispositivos móveis, você 
poderá atender melhor às expectativas deles. 
Por exemplo, para um cliente local que faz uma 
busca em um dispositivo móvel, seria prático 
clicar em sua localização ou seu número de 
telefone, o que pode ser realizado usando 
as extensões de anúncio. Aqueles que estão 
comparando informações precisam que o 
conteúdo esteja preparado para dispositivos 
móveis, sendo facilmente visualizado em telas 

https://www.jumio.com/2015/08/up-to-6bn-in-revenue-left-on-the-table-by-mobile-businesses-last-year-due-to-poor-user-experience/
https://www.jumio.com/2015/08/up-to-6bn-in-revenue-left-on-the-table-by-mobile-businesses-last-year-due-to-poor-user-experience/


mais fácil para os usuários descobrirem e 
entrarem em contato com você. Além de 
proporcionar mais espaço para dar destaque ao 
seu anúncio, elas também conectam os usuários 
com a próxima etapa de seu processo de 
decisão. Dessa forma, aumenta a probabilidade 
deles ligarem ou visitarem sua empresa. 

Personalização
As plataformas de anúncios digitais 
oferecem acesso imediato a uma 

infinidade de informações sobre seus clientes-
alvo, sua localização e seu comportamento. Use 
esses dados a seu favor. Crie anúncios altamente 

primeiro você deve fazer com que os usuários 
o encontrem. Conquiste seu “espaço”, ou seja,
o perfil de sua empresa, nos mecanismos e
sites de busca, como Bing, Google, Facebook e
outros. Verifique se as informações da empresa,
como endereço, número de telefone e horário
de funcionamento, estão corretas.

Depois, para tornar seus anúncios mais 
relevantes e práticos para os usuários locais, use 
a localização do seu público-alvo e apresente 
ofertas personalizadas. Usando as extensões 
de anúncio para inserir informações adicionais 
diretamente no anúncio, como números de 
telefone ou locais clicáveis com trajetos, fica 

pequenas. Os clientes atuais podem gostar de 
receber notificações por push quando seus 
pedidos estiverem prontos ou quando estiverem 
na região e houver uma liquidação na loja. 

Localização
Não importa se estão procurando 
produtos, prestadores de serviços 

confiáveis ou um lugar novo para comer ou 
fazer compras, as pessoas adoram fazer buscas 
para ter ideias e se inspirar. Mais de um terço 
dos consumidores dos EUA procura empresas 
locais por meio de buscas13.  Para participar, 

Passos do processo  
de decisão 

O que é o processo de decisão? Ele 
também pode ser chamado de “ciclo 
de vendas”, “processo de compra” 
ou “jornada de compra”. Para as 
empresas locais, é essencial entender 
esse processo a fim de elaborar um 
programa de SEM eficaz.  

31 5

Acho que 
vou comprar 
alguma coisa.

Início Comparação Experiência

2

Pesquisa

Estou reunindo informações 
sobre minha possível compra e 
procurando recomendações e 

detalhes de produtos.

Tenho algumas opções que 
atendem aos meus critérios, 

mas preciso comparar 
avaliações, comentários, 
características e preços.

4

Transação

Preciso encontrar informações 
sobre preços, promoções e 

disponibilidade do produto na 
Internet ou em lojas da região.

Dependendo do meu nível de 
satisfação com a compra e o 

atendimento contínuo ao cliente, 
posso me tornar um cliente fiel, 

procurar um novo fornecedor ou 
não repetir a compra.

11

13  YP Marketing Solutions/IDC, “Local Search: Unleashing Opportunities for 
National Advertisers”, 8 de janeiro de 2016.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51001/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51001/1
http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/
http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/


segmentados e personalizados, associando 
diferentes tipos de segmentação de anúncios. 
Por exemplo, você pode enviar anúncios 
segmentados para os clientes de acordo com 
seu local ou seu comportamento de busca. Você 
pode restringir seu foco ainda mais, incluindo 
critérios como dia ou hora do dia, tipo de 
dispositivo ou idade e sexo.

Digamos que você queira reforçar a clientela de 
seu restaurante na hora do almoço. Crie uma 
campanha usando a segmentação por região 

em seus anúncios de link patrocinado para que 
eles sejam exibidos para pessoas que procuram 
uma empresa como a sua e que estão a uma 
distância de até 8 km do restaurante. Depois, 
personalize ainda mais os anúncios; ofereça aos 
universitários da região, segmentados por idade, 
um desconto especial duas horas antes (quando 
seus estômagos estão roncando) e durante o 
horário do almoço. Você pode até usar uma 
extensão de anúncio para direcionar esses 
usuários diretamente para uma página especial 
do site, onde eles encontrarão um cupom.

Todas as empresas têm metas de marketing específicas para 
clientes novos e existentes. Você quer receber mais chamadas 
telefônicas, aumentar o movimento na loja, promover o tráfego 
do site ou vender mais produtos? Depois de associar suas 
metas com públicos-alvo específicos e escolher determinadas 
palavras-chave ou frases para esses públicos ou essas metas, 
você poderá usar os recursos inteligentes de segmentação de 
público do Bing Ads para adaptar seus anúncios. Atingir seus 
alvos com precisão é mais fácil do que você pensa. 

Neste guia, vamos mostrar como os recursos do Bing Ads 
podem ajudar a atender as necessidades e metas exclusivas 
de sua empresa:

Alcance (e supere) suas metas de negócios Meta Recursos 

Conquistar 
novos clientes

Segmentação demográfica, Remarketing de Link Patrocinado, 
exclusões de remarketing

Aumentar o 
movimento 
na loja

Extensões de Chamada, segmentação por dia/horário, 
segmentação regional/Extensões de Local, Rastreamento 
Universal de Eventos (UET)

Incentivar as 
chamadas 
telefônicas

Extensões de Chamada, segmentação por dia/horário, 
segmentação por dispositivo

Impulsionar as 
visitas ao site

Extensões de Chamada, Extensões de Local, Extensões de 
Comentários, Extensões de Link de Site, Extensões de Link de 
Site Melhorados, Extensões de Frase de Destaque, Extensões  
de Aplicativos 

Vender mais 
produtos

Trabalhar com um parceiro do Bing
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História de sucesso: Latam Airlines
A Latam Airlines incluiu o Bing Ads em  
sua estratégia digital e tem obtido resultados 
impressionantes. “Com o Bing, já 
conseguimos uma melhora de quase 
50% no faturamento e 30% no custo 
por aquisição”, destaca Deborah Pecsi, 
supervisora de mídia de performance 
da Graphene, agência responsável pela 
comunicação da Latam Airlines. “E tudo isso 
pagando menos por cada clique”, completa.1
1 Bing Ads, “Líder de aviação decola com Bing Ads”

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51029/0
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/recursos/treinamento/segmentacao-do-bing-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/produtos-de-anuncio/remarketing-em-links-patrocinados
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/produtos-de-anuncio/remarketing-em-links-patrocinados
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-chamada
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51029/0
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/segmentacao-regional
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/rastreamento-universal-de-eventos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/rastreamento-universal-de-eventos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-chamada
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/51029/0
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/segmentacao-por-dispositivo
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-chamada
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-local
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-links-de-site
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-links-de-site
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-links-de-site
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/callout-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-de-aplicativos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/extensoes-de-anuncio/extensoes-de-aplicativos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/bing-partner-program/partner-directory
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/historias/latam-airlines-customer-story


Depois de pesquisar seu público-alvo e definir 
suas metas, a próxima etapa do processo é o 
planejamento de palavras-chave. É fundamental 
escolher e fazer lances para as palavras-chave 
certas de modo que seu anúncio seja apresentado 
quando seus possíveis clientes estiverem 
procurando por um produto ou serviço específico, 
ou mesmo pesquisando sua concorrência.

Pode ser um desafio gerar, pesquisar e administrar 
palavras-chave: em uma pesquisa, essa tarefa foi 
classificada como o segundo aspecto mais difícil 
do marketing de busca (SEM).14  Então, como se 
deve começar? 

Comece com palavras relacionadas a sua 
empresa, seu público-alvo, seu local, seus 

produtos ou serviço e as metas da campanha 
(chamadas, visitas à loja, compras). Se estiver 
usando uma plataforma de análise, examine 
as palavras que as pessoas buscam e que as 
direcionam para o seu site. 

Depois, amplie seu alcance com palavras-chave 
mais gerais. Às vezes, a utilização das palavras-
chave pode ser complicada, pois elas são muito 
competitivas. Você pode pesquisar palavras-chave 
semelhantes, mas mais favoráveis em termos de 
orçamento. Também é possível experimentar e 
comparar o desempenho delas para descobrir se 
as palavras-chave mais caras fazem diferença e 
compensam o valor do orçamento.

Você também pode considerar frases como 

palavras-chave. Às vezes, os consumidores usam 
várias palavras em suas buscas. Por exemplo, 
em vez de buscar “vestidos”, uma usuária pode 
usar “vestidos longos de festa”. Inclua frases para 
aumentar sua chance de ser encontrado.

Em seguida, verifique se a página de destino para 
a qual os visitantes são redirecionados ao clicar 
em um anúncio também é relevante para essas 
palavras-chave.

Por fim, não faça tudo sozinho. As plataformas 
de busca fornecem planejadores de palavras-
chave para auxiliá-lo. E, se já tem um catálogo de 
palavras-chave no Google AdWords, é simples 
importá-las e otimizá-las para que o Bing Ads 
apresente mais clientes potenciais.
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Use as palavras-
chave certas

ETAPA 4

14 WordStream, “Survey Results: The Most Annoying Part of Search Marketing”, 
3 de abril de 2015. 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2010/04/06/most-annoying-search-marketing-task


Os anúncios online precisam chamar atenção, 
normalmente em um espaço muito restrito. O 
texto precisa atrair os consumidores e informar 
claramente o que você oferece. Você atende 
a uma necessidade? Tem uma solução para 
um problema de seus clientes? Conte isso para 
eles usando termos claros e fáceis de entender. 
Quando seus clientes e clientes potenciais fazem 
buscas, especialmente em dispositivos móveis, eles 
precisam de informações claras e concisas. 

Não tenha bloqueios criativos. Experimente estas 
dicas para criar textos divertidos e envolventes, a 
qualquer momento: 

14

Desenvolva um texto 
impactante para o anúncio

ETAPA 5

Suporte prático

Com o Bing Ads, você tem toda a ajuda 
de especialistas de que precisa:

•  por telefone, no número:
0800 047 4799

• por chat
•  ou pelo menu de autoatendimento

dos vídeos e artigos de instruções

Comece a usar o Bing Ads agora mesmo.

Use ofertas, palavras-chave e frases 
atraentes para chamar a atenção.

Seja conciso! Use frases de uma linha, 
textos curtos e itens para fragmentar  
o texto.

Inclua informações específicas do local, 
como extensões de anúncio com um link 
para o trajeto até locais próximos dos 
clientes segmentados.

Explore as datas especiais, como o Dia 
Nacional do Pão de Queijo, para chamar a 
atenção e despertar o desejo dos clientes.

Destaque incentivos e oferta por tempo 
limitado, como “20% de desconto”, “frete 
grátis” e “novos lançamentos”.

Enfatize os comentários de clientes; 
as avaliações com estrelas e as críticas 
positivas geram interesse.

file://localhost/tel/08000474799
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/contato-com-suporte
https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/pt-BR/ext51022/0
https://secure.azure.bingads.microsoft.com/


Curso intensivo do Bing Ads 

O Bing Ads oferece diversas soluções 
de publicidade que você pode 
usar de acordo com suas metas. 
Considere estas opções para criar 
campanhas mais relevantes:

Remarketing de  
Link Patrocinado
quando alguém visita 
seu site ou abandona seu 
carrinho de compras, você 
pode enviar lembretes e 
incentivos oportunos para 
eles por meio de links 
patrocinados.

Extensões de anúncio
você pode incluir esses destaques 
opcionais nos anúncios de texto 
para que eles se tornem mais 
relevantes e interessantes para 
seu público-alvo. Os usuários 
poderão ligar para sua empresa, 
baixar seu aplicativo ou visitar 
uma página específica de seu site 
com um único clique.

15
11 Fonte de todas as estatísticas de público de Bing Network: comScore qSearch (personalizado), junho de 2015.

História de sucesso: Hertz 

A locadora de automóveis Hertz escolheu o Bing para compor seu mix de mídia 
e hoje comprova seus resultados. “Bing tem ajudado a pulverizar as nossas 
ações, a divulgar a locação de carros, a trazer mais público e também 
alavancar o o número de reservas geradas no website”, informa Daniella 
Okura, coordenadora de marketing digital da empresa. “Os resultados estão 
aparecendo, tanto que o investimento já dobrou desde que começamos a 
anunciar no Bing” relembra.11

  SAIBA MAIS

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/produtos-de-anuncio/remarketing-em-links-patrocinados
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/produtos-de-anuncio/remarketing-em-links-patrocinados
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/produtos-de-anuncio/ad-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/historias/linka-customer-story?&Topic=0235af75-c9fc-476a-9a57-9923381e01c5&Industry=0&ContentFormat=0


Use métricas para 
melhorar o desempenho 
da campanha 

ETAPA 6

As plataformas de marketing de busca oferecem 
análises avançadas. Isso pode soar complicado, 
mas não é! No final do processo, você poderá ver 
o que chamamos de KPIs (principais indicadores
de desempenho) ou métricas de desempenho da
sua campanha.

Ao analisar quantas pessoas clicaram em 
um anúncio e o que fizeram depois disso, 
você descobre quais anúncios tiveram mais 
repercussão com seu público-alvo. Melhor ainda, 
esses dados proporcionam um ótimo roteiro para 
melhorar as campanhas futuras e apresentam 

maneiras de testar novas ofertas e descontos para 
realmente conseguir o melhor retorno para seu 
investimento. 

Você também pode incluir o rastreamento de 
clientes em seu site e integrá-lo aos anúncios para 
descobrir se os clientes estão gerando conversões 
ao visitar seu site. Observe quantas pessoas 
reagem às suas campanhas e use esses dados 
para fazer as adaptações necessárias. Repita o 
que funciona, ajuste o que não funciona e invista 
seu orçamento nos elementos que produzem 
mais resultados. 

Bing Network permite que 
empresas tenham acesso 
a dados de 20 milhões de 
usuários únicos de busca no 
Brasil.15  Acompanhe de perto 
as tendências do consumo e do 
setor para produzir campanhas 
eficientes que ajudem sua 
empresa a crescer.

16
15 comScore Explicit Core Search (personalizado), EUA, junho de 2016.

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/rastreamento-universal-de-eventos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/recursos/rastreamento-universal-de-eventos
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/ferramentas-de-planejamento/audiencia-bing-ads


Um guia rápido para 
as análises de SEM

Veja a seguir algumas métricas 
que você deve acompanhar ao 
implementar suas campanhas 
de SEM:

Conversões: 
o número de pessoas que agem como
você deseja, fazendo compras, se
registrando, fazendo um download etc.

Taxa de conversão:
a porcentagem de pessoas 
que realizam a ação que 
você deseja.

Taxa de cliques:  
a porcentagem de pessoas que 
clicam em um anúncio digital.

Posição média do anúncio: 
a classificação do anúncio em relação 
a outros anúncios semelhantes.

Custo médio por clique:  
o valor médio que você paga por
cada clique em seus anúncios.

Impressões: 
o número de pessoas que
veem seu anúncio.

$

$

$
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Orçamento
Mantenha-se dentro do previsto, verificando os lances de 
palavra-chave e seu investimento total. Confira se você 
precisa ajustar seus lances para cumprir suas metas.

Métricas e Análise
Utilize seus dados analíticos, como um aumento no 
número de conversões ou no tráfego, para determinar 
o sucesso geral de suas campanhas até o momento. Ao
levantar estes dados, observe o que funciona e o que
precisa ser melhorado.

Palavras-chave
Utilize as ferramentas de descoberta de palavras-chave, 
como o Bing Ads Intelligence para encontrar novas 
palavras-chave para incluir em seu elenco de principais 
palavras-chave e palavras-chave relacionadas a sua marca. 
Examine as palavras-chave que têm bom desempenho e 
pense na possibilidade de alterar seu investimento para 
focar mais nelas e deixar de lado as palavras-chave com 
baixo desempenho. 

Texto do anúncio
Experimente várias combinações de texto, ofertas e 
elementos visuais (por exemplo, somente texto com 
diferentes extensões de anúncio ou anúncios com 
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Seis coisas simples que você pode fazer para manter suas 
campanhas no caminho certo

O EXAME SEMANAL DO SEM

Para que suas campanhas de SEM prosperem, faça essa simples verificação semanal: 

imagem) para ver o que mais agrada seu público. Ao 
mesmo tempo, acompanhe o desempenho de suas 
palavras-chave e sempre tente incorporar novas palavras-
chave e frases.

Segmentação
Conforme você avalia o desempenho de seus anúncios, 
palavras-chave e textos dos anúncios, precisa analisar de 
perto os públicos que está segmentando. Para maximizar 
o desempenho da campanha, ajuste a segmentação
regional usando ferramentas de mapa, raio de alcance
e CEP; adicione extensões de anúncio; use uma
segmentação precisa, combinando opções como tipo
de dispositivo, dia da semana, hora do dia ou idade/sexo;
ou use o Remarketing em Links Patrocinados para fazer
novo contato com usuários que visitaram o site mas não
geraram conversões.

Relevância
Quando suas palavras-chave e campanhas estiverem 
funcionando bem, você terá classificações melhores nos 
mecanismos de busca e custos de PPC reduzidos. Suas 
páginas de destino devem estar sempre atualizadas e 
otimizadas, e não deixe de implementar a SEO em todo  
o seu site.

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solucoes/ferramentas/inteligencia-do-bing-ads


Conquiste mais resultados 
com o Bing Ads

ETAPA 7
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Se você seguir as seis etapas anteriores, poderá ampliar seu alcance e seus objetivos para 
obter resultados melhores em suas campanhas de busca. E o Bing Ads pode ajudar. Bing 
Network é uma rede que alimenta 11 bilhões de buscas a cada mês e alcança 524 milhões de 

usuários únicos de busca em todo o mundo, incluindo milhões de usuários exclusivos que você 
não alcança no Google.16  Este é o melhor momento para se estar no Bing.

Alcance e mobilize os clientes certos 
para expandir seus negócios.

Comece a usar o Bing Ads agora mesmo
16 comScore qSearch (personalizado), junho de 2016.

https://secure.azure.bingads.microsoft.com/signup?mkt=pt-br&adv_market=pt-br&s_int=pt_br_acsignup_getfoundebook
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