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Introdução

Introdução

O termo performance gera ainda mais confusão, pois ele é frequentemente atre-
lado à gestão de plataformas de mídia digitais. De fato, as plataformas como 
Google e Facebook Ads são os principais meios para difusão de esforços de res-
posta direta, hoje. Mas elas também são usadas como canais para atingir o 
usuário ao longo de toda sua jornada, não apenas no momento de ação.

Fato é que a disciplina de marketing para resposta direta existe muito antes de 
existir o meio digital. Distribuir panfletos de restaurantes ou de baladas, prática 
comum nos anos 90, nada mais era do que esforços de DRM. Ou seja, o market-
ing para resposta direta deve estimular uma ação imediata e essa ação deve ser 
rastreável e mensurável, permitindo, assim, um processo de otimização contínua. 
Por isso, a disciplina ganhou ainda mais relevância com o crescimento do meio 
digital.

Este guia tem como objetivo estabelecer os processo com base nas melhores 
práticas que aprendemos ao longo da nossa história de sucesso com nossos 
clientes em mídia orientada a reposta direta.  Ele explica não apenas como abor-
damos a gestão integrada dos investimentos DRM, como também a forma que 
operamos as principais plataformas de mídia - Google Ads e Facebook.

Boa leitura. 

Direct Response Media (DRM) é o conjunto de estratégias 
orientadas à geração de resultados imediatos, a partir de inicia-
tivas que estimulem o consumidor a tomar uma ação. No Brasil 
é comumente chamada de mídia performance, termo que pode 
gerar confusão, uma vez que qualquer trabalho de mídia deve 
buscar um bom desempenho.
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1. Início de gestão 
-Objetivos e KPIs
Ao iniciar a gestão de uma nova conta o primeiro passo é 
entender o negócio e seus objetivos. Toda a conta de vendas 
deve trabalhar com 3 métricas principais: investimento, vendas 
e rentabilidade. Tendo duas delas é fácil chegar na terceira, 
por exemplo:

CPA de R$ 100 e 800 conversões. Logo, 
a meta de investimento é R$ 80.000.

Apesar dos objetivos de vendas e rentabilidade, o compromisso deve ser com 
a entrega do orçamento (a não ser que haja instruções claras do contrário), 
é a única metrica que está 100% ao seu controle. Ou seja, no caso acima, se 
você estiver com o CPA de R$ 80, deve buscar entregar 1000 conversões 
com o investimento de 80K e não 800 conversões com investimento de 
64K. O mesmo vale se o CPA estiver mais alto: a princípio deve-se manter o 
investimento, salvo instruções contrárias.

Planejamento e 
gestão estratégica
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Além dessas 3 métricas principais, os KPIs básicos de qualquer conta são:

Dependendo do cliente pode-se adicionar mais KPIs, mas nunca subtrair. Por 
exemplo: leads e taxa de conversão dos leads (total de vendas dividido pelo 
total de leads) ou vendas faturadas e não faturadas. Qualquer que sejam os 
KPIs definidos você deve ter uma forma de acompanhar - segmentado por tipo 
de mídia - a evolução diária e mensal (para clientes grandes, vale incluir também 
uma visão semanal, principalmente quando existe uma reunião semanal para 
discutir os resultados). Pode ser em um dashboard, um relatório customizado 
de uma ferramenta ou um preenchimento manual, mas atualizar e acompanhar 
essas métricas deve sempre ser a primeira tarefa do seu dia. Por mais que 
relatórios automatizados economizem muito tempo ao menos nos primeiros 
30 dias utilize um relatório atualizado manualmente no excel ou no Google 
Spreadsheets: vai ajudá-lo a se familiarizar com as métricas. Segmente esse 
acompanhamento em pelo menos:

Planejamento e 
gestão estratégica

Início de gestão - 
Objetivos e KPIs 

Impressões

CTR

Cliques

Visitas

Connection rate (vistas dividido por cliques)

Custo por visita (ou custo por clique)

Taxa de conversão (conversões dividido por visitas)

Ticket médio (quando o objetivo for receita)

Transações (quando o objetivo for receita)

REDE DE 
PESQUISA

palavras institucionais demais palavras

REDE DE 
PESQUISA GDN FACEBOOK

OUTRAS 
MÍDIAS
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Início de gestão - 
Objetivos e KPIs 

Para clientes grandes, esses segmentos podem se dividir ainda mais. Por 
exemplo: GDN - remarketing e GDN - não-remarketing.
Os melhores gestores de mídia conseguem construir boas visões comparando 
as principais métricas entre diferentes períodos (semana vs semana anterior, 
essa segunda vs a média das 4 últimas segundas, etc) e/ou diferentes 
segmentações (GDN vs Facebook, configuração ampla vs configuração exata, 
mobile vs desktop, etc), atentos para as oportunidades de pausar ou restringir 
certos segmentos e ampliar ou testar outros. 
Ao realizar um bom acompanhamento das métricas, após as primeiras semanas 
em uma conta, você já deverá:

Ter uma boa compreensão da variação de resultado pelos horários 

do dia e dias da semana.

Saber sem precisar de consulta - mesmo que não seja com exatidão 

- a rentabilidade, volume de vendas e investimento do mês anterior 

e atual.

Uma boa visão das campanhas e conseguir se orientar naturalmente 

pela estrutura do Google Ads e Facebook.

Entender quais são as variáveis do público que mais impactam a 

taxa de conversão (região, dispositivo, idade do cliente, etc).

Entender como o cliente define as metas, por mais que 

ocasionalmente não seja um processo racional. Por exemplo, o 

cliente tem uma meta anual, quebrada por mês, e mídia tem um 

share fixo de 60% dessa receita. Nesse caso, em um mês que a 

meta não tenha sido atingida, é importante entender se o share de 

mídia aumentou ou diminuiu.
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2. Planejamento 
de metas

Vamos supor que tenhamos que planejar o mês de janeiro 
para uma campanha de rede de pesquisa (excluído termos 
institucionais) de material escolar para janeiro, que é um mês 
de alta sazonalidade (volta as aulas): de acordo com anos 
anteriores podemos esperar um aumento de 50% nas buscas, 
20% no CPC médio, 35% na taxa de conversão e 5% no ticket 
médio em relação a dezembro:

Uma métrica sempre serve de alavanca 
para outra no momento de planejamento.

Impressões 1.007.532 Crescimento
de 50%

1.511.298

4,70%(igual dezembro)4,70%CTR

Métrica Dezembro Janeiro
Contas

Janeiro
Estimativa
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Métrica Dezembro Janeiro

Contas
Janeiro
Estimativa

71.031

95%

67.479

R$ 0,89

1,69%

R$ 59.921,75

1.139

R$ 131,25

R$ 149.456,44

2,49

Impressoes X CTR

(igual dezembro)

Cliques X connection rate

Crescimento de 20%

Crescimento de 35%

Visitas X custo por visita

Visitas X taxa de conversão

Crescimento de 5%

Ticket médio X Transações

Vendas dividido 
por investimento

47.354

95%

44.986

R$ 0,74

1,25%

R$ 33.289,86

562

R$ 125,00

R$ 70.291,09

2,1

Cliques

Connection rate

Vistas

Custo por visita

Taxa de conversão

Investimento

Transações

Ticket médio

Receita

ROI
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de metas
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O inverso deve ocorrer caso o investimento aumente. Ou seja, nunca altere 
sua expectativa de receita na mesma proporção que o investimento.
Em todo caso, considere sempre que esse tipo de planejamento pode ser uma 
excelente oportunidade de ser pró-ativo: supondo que esse cliente tenha uma 
meta de ROI 2 (excluindo a campanha de branding), é um bom momento para 
apresentar um plano de aumento de investimento em janeiro. Por exemplo: 
60K de investimento em pesquisa com ROI 2.5 e 30K de investimento para 
testes em Facebook e GDN com expectativa de ROI 1.5 (dada a sazonalidade 
é o melhor momento do ano para se testar display).
Procure alinhar certa flexibilidade na alocação do investimento. O planejamento 
não pode atrasar qualquer otimização. Por exemplo, se o planejamento antevê 
20K de investimento no Facebook e 80K no Google Ads, mas na prática o Facebook 

Lembre-se: ao planejar uma diminuição 
do investimento a rentabilidade deve 
aumentar e o volume de vendas diminuir. 

A partir dessas 4 métricas (6 métricas se considerarmos que CTR e 
Connection rate, cujas expectativas não mudaram em relação a dezembro) 
conseguimos estruturar uma expectativa de resultado realista para janeiro e 
uma recomendação de investimento para manter o mesmo nível de exposição 
do mês anterior.
No entanto, o orçamento que o cliente disponibilizou foi somente de 50K 
sendo que a expectativa calculada foi de 60K. Nesse caso podemos ajustar o 
plano e já iniciar o mês com CPC máximo mais controlado, uma expectativa 
de custo por visita mais baixa e também um volume menor de visitas e por 
consequência receita.
E se ocorrer o contrário? O cliente disponibilizou um orçamento de 100K. 
Nesse caso temos que verificar as opções em display e de aumento de CPC 
na rede de pesquisa e estimar seu impacto nos resultados.

Planejamento e 
gestão estratégica

Planejamento 
de metas
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Trocando em miúdos: o ideal é ter 
independência para realocar o orçamento 
entre mídias e velocidade para aprovar 
aumento ou diminuição do orçamento 
total, maximizando as oportunidades.

está com resultado acima do esperado - você deve ter independência para 
alocar parte do investimento do Google no Facebook sem precisar aprovar 
com o cliente (sempre convém notifica-lo em todo caso). 
No entanto, caso você enxergue uma oportunidade para investir mais e gerar 
uma boa receita incremental procure aprovar esse aumento com o cliente, 
ou no mínimo, alavancas pré-alinhadas de rentabilidade (exemplo: se o ROI 
estiver acima de 6 o investimento pode ser aumentado). Considere também 
que, em certos contextos, propor uma diminuição do investimento - porque 
um segmento de mídia está performando muita abaixo da média, não tem 
perspectivas de melhora e não temos alternativas para realocação no curto 
prazo - é uma ação que demonstra respeito ao investimento do cliente e visão 
de negócio, tende a ser uma boa forma de conquistar a confiança.

Antes de iniciar o mês procure sempre balancear os objetivos do cliente, as 
necessidades do negócio e a sua visão de oportunidades da conta. Caso o 
cliente não passe nenhuma diretriz lembre-se de que você tem a obrigação 
de buscar um resultado melhor que o mês anterior e/ou uma evolução 
consistente com o mesmo mês do ano anterior (válido em particular para 
períodos sazonais, como é o caso de volta as aulas no exemplo acima).

Planejamento e 
gestão estratégica

Planejamento 
de metas
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3. Gestão do 
orçamento 
entre mídias
Ao planejar uma conta deve-se sempre iniciar pela 
segmentações de maior expectativa de rentabilidade e seguir 
para aquelas de menor expectativa de rentabilidade até que 
o investimento se esgote. Como tendência considere:

PO
TE

N
C

IA
L 

D
E 

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

E Buscas pela marca

Buscas pelo produto

Remarketing

Display Segmentado

Buscas genéricas Display abrangente

Buscas de termos 
associados

POTENCIAL DE INVESTIMENTO
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Ou seja, procure iniciar com:

1 - Buscas pela marca (ex: Passagem aerea TAM, TAM, etc)
2 - Buscas pelo produto (passagem aérea europa, passagem manaus, etc) e/ou 
comparadores de preço como Buscapé e Zoom (válido principalmente para 
E-commerce).
3 - Remarketing (GDN, Facebook, Criteo, RTB House, etc)
4 - Display segmentado (sites de viagens na GDN, lookalike no Facebook, etc).
5 - Buscas de termos associados (viagem para manaus, hotel na europa, etc)
6 - Buscas genéricas (destinos turísticos, viajar para europa, etc)
7 - Display abrangente (negociações diretas com portais, segmentações 
abrangentes no Facebook, Yahoo, MSN, etc)

Em todo caso, encare essa priorização como uma diretriz, de forma alguma 
como regra. Dificilmente ela vai se cumprir a risca, veja algumas questões 
comuns para se considerar no planejamento:

Planejamento e 
gestão estratégica

Gestão do orçamento 
entre mídias

É um produto novo e não tem buscas relacionadas a marca 

(Netshoes em 2005 por exemplo)

É um segmento novo de um negócio inovador, não existem buscas 

nem pelo produto nem pela marca (Netflix alguns anos atrás 

por exemplo). Nesse caso convém iniciar por buscas de termos 

associados (vídeos na internet, tv por assinatura, etc).

É um produto de decisão rápida e/ou baixo elemento de desejo, 

sem necessidade de ter um feed de XML. Logo, não é incomum 

que remarketing não tenha boa performance (exemplo: seguro de 

carro).
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Particularmente o potencial de investimento entre buscas pelo 

produto, termos associados e genericos pode variar muito de 

acordo com o mercado.

Em certos casos as buscas por termos associados ou genéricas 

podem ser muito menos concorridas que as buscas pelo produto, 

resultando em um CPC mais baixo e potencialmente um ROI 

melhor.

O tamanho do investimento em remarketing, naturalmente, sempre 

vai ter uma relação muito forte com os acessos no site.

Etc.

Planejamento e 
gestão estratégica

Gestão do orçamento 
entre mídias

Com exceção de buscas pela marca todos os demais segmentos 
contém muita granularidade (remarketing para quem saiu do 
site há 1 dia tem resultado muito diferente de quem saiu há 30 
dias). Parte desses sub-segmentos devem ter performance 
igual ou pior que a segmentação seguinte (remarketing de 30 
dias pode performar pior do que um lookalike no Facebook 
por exemplo). 

Entenda com muito cuidado os limites de 
cada segmentação e não tenha receio de 
partir para a seguinte com testes pequenos. 
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Uma boa forma de entender que certa segmentação atingiu seu limite é 
quando, ao aumentar os lances, o retorno adicional é muito pequeno (métricas 
como impression share de palavra exata, posição média e alcance/frequência 
também ajudam a entender esses limites).

Por conta disso, sempre evite depender exclusivamente de 
aumento de lances para aumentar o investimento. É certo que 
em algum momento você atingirá esse limite. Reserve sempre 
pelo menos 10% do investimento para testes: novas palavras 
no google, segmentações na GDN ou Facebook ou mesmo 
novos veículos como Taboola, Bing ou uma rede de afiliados.

Note que a visão em relação as métricas 
ajuda a entender e priorizar os teste.
Se você tem uma taxa de conversão média na GDN de 0.6% e de 1.3% na rede 
de pesquisa (sem branding) não é pouco razoável estimar que uma conversão 
para uma segmentação muito assertiva  no Facebook (como lookalike de 1%) 
fique entre essas duas (em torno de 0.95%). A partir daí você já consegue 
estabelecer uma expectativa de CPC para que a “conta feche”, ou seja, se 
atinja a rentabilidade desejada. 
Ao planejar novas mídias, normalmente as duas principais métricas que você 
terá que estimar é o CPC (ou custo por visita) e a taxa de conversão (são duas 
métricas que sempre precisam ser olhadas em conjunto - o CPC nunca está 
alto demais, nem a conversão baixa demais, isoladamente).
Outro exemplo: se você tem um CPC médio de R$ 0,50 no Facebook para 
uma segmentação muito específica dificilmente valerá a pena investir em uma 
mídia com maior dispersão como o Taboola com o mesmo CPC, já que a taxa 
de conversão esperada é mais baixa.
Procure outras oportunidades (talvez dentro do próprio facebook) 
e teste sempre!
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Nunca comece uma campanha sem ter 
TODAS essas perguntas respondidas. 

1.    Planejamento

Antes de iniciar uma campanha é importante assegurar que 
você tenha bom domínio acerca do produto e do mercado 
que irá anunciar. Faça as seguintes perguntas e verifique se 
você sabe a resposta:

1. 1 Alinhamentos iniciais

- O cliente tem um público definido?
- Quem são os principais concorrentes?
- Quais são as principais características do produto: seus benefícios, atributos 
e fraquezas?
- Quais são as principais linhas de comunicação e argumentos de vendas?
- Qual a sazonalidade do mercado?
- O que o cliente tem que saber antes de adquirir esse produto?
- O produto tem uma proposta de valor clara?
- Qual o budget do cliente?
- Quais são seus objetivos de negócio  (venda, cadastro, inscrição, 
reconhecimento de marca, etc)? 

Busca paga Planejamento Alinhamentos 
iniciais



II
No entanto tem uma definição ainda mais importante, os objetivos iniciais da 
campanha. Sempre busque restringir os objetivos a duas métricas essenciais 
que representam as vendas e a rentabilidade da campanha. Caso não haja uma 
venda online, busque ao menos uma ação do usuário que melhor represente 
receita para o seu cliente (geração de leads, page views, etc), preferencialmente 
uma ação que possa ser conciliada com as vendas no futuro. Boas metas de 
rentabilidade são ROI, CPA, custo por lead, etc.
Outras métricas como CPC, CTR e taxa de conversão são muito importantes 
na composição do resultado – e devem ser acompanhadas diariamente - mas, 
salvo exceções, tendem a não ser o objetivo da campanha.
Você não precisa necessariamente ter uma meta de conversão definida para 
começar a campanha – uma vez que essa definição é um dever do cliente - mas 
procure obter ao menos um direcionamento, como: manter o investimento 
no patamar atual, mas aumentar as vendas. No entanto, nunca inicie uma 
campanha sem ter o orçamento mensal bem definido com o cliente.

Uma vez definido os objetivos e tendo o conhecimento 
necessário acerca do produto é importante conferir em 
termos práticos algum pré-requisitos:

-Qual o perfil do GA devemos acompanhar?
-Em caso de sites de comércio eletrônico, o GA está capturando dados de 
receita?
- Código do GA está instalado nas principais landing pages e ao longo do funil 
de compra?

Obs: considerando que a ferramenta de Web analytics mais utilizada é o Google Analytics (GA) iremos 
utilizá-la como padrão ao longo deste documento. Mas a mesma lógica pode ser aplicada em qualquer 
outra ferramenta.

1.2 Verificações técnicas

Busca paga Planejamento Verificações 
técnicas
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Não existe uma forma universal de criar a segmentação de uma campanha de 
rede de pesquisa do Google Ads. A estrutura e segmentação sempre deve ser 
encarado como um trabalho de melhoria contínua a partir dos resultados, um 
eterno work-in-progress.
Em todo caso, a melhor forma de começar é segmentar as campanhas e grupos 
de anúncios de acordo com a estrutura do site do cliente. Procure começar a 
criação pelos produtos ou categorias mais relevantes em termos de vendas e/
ou de volume de buscas. Fique muito atento a nomenclatura das campanhas e 
grupos. Para facilitar análises posteriores, utilize a seguinte estrutura no nome:

Jussi :: veiculo+rede :: subtipo (quando aplicável) :: nivel 1 de 
infomações  :: nivel 2 de infomações   ::  etc

1.3 Estrutura inicial

- A(s) meta(s) da campanha estão configuradas como metas do GA? Se sim, 
quais são elas? O funil de conversão está configurado?
- A(s) tag(s) de conversão dos veículos está(ao) instalada(s) corretamente?
- A codificação automática do Google Ads está ligada? 
- Em caso positivo, as URLs do Google Ads estão sem os parâmetros “utm_source” 
manuais do GA?
- Os dados de custo do Google Ads estão vinculados ao GA? 
- Realize um teste das principais landing pages que serão utilizadas na campanha 
no site https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ Evite começar a campanha 
com score abaixo de 60 e – caso necessário - repasse o report de melhorias 
para o responsável técnico.
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Ex.:
 
  Jussi_Google-Pesquisa_PLA_eletrodomesticos_geladeira

No caso, o subtipo de campanha tende a ser mais usado em campanhas de 
display (remarketing, contextual, etc). Antes do primeiro nível de informações 
você também pode adicionar mais algum fator relevante para esse cliente em 
específico. Por exemplo, caso seja necessário segmentar por região certas 
linha de produtos:

  Jussi_Google-Pesquisa_PLA_SP_eletrodomesticos_geladeira

Para controlar a quantidade de caracteres e facilitar a visualização dos dados 
é importante utilizar sempre abreviações, por exemplo:

  J_GP_PLA_SP_edom_geladeira
  J_GP_DSA_site-todo
  J_GP_PLA_eletro_TV_plasma

A mesma mentalidade deve ser usada nos grupos de anúncios, o nome grupo 
deve representar bem o tipo de palavra que ele contém:

  Samsung_frost-free_1porta
  Consul_frigobar
  Brastemp_syde-by-syde

Note que dependendo da importância da categoria “geladeira” para o cliente, 
parte da segmentação pode passar para o nível de campanha:

  J_GP_edom_geladeira_frost-free
               Consul_1porta
               Brastemp_1porta
               etc.

Busca paga Planejamento Estrutura 
inicial
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Ou então:

  J_GP_edom_geladeira_samsung
               1porta
               1porta_frost-free
               syde-by-syde
               Etc.

Verifique se existem mais buscas pela combinação geladeira+marca (Samsung, 
Brastemp, etc) ou geladeira + atributo (frost free, syde-by-syde, etc) para definir 
a estrutura. O fator mais relevante deve determinar se o critério deve entrar 
na campanha ou no grupo de anúncios.
Se um grupo de anúncios utilizar somente o nome do produto vale iniciar o 
grupo com o termo “Gen”(genérico), por exemplo, para o termo “geladeira”:

GEN_geladeira

Importante: Apesar de inicialmente 
nos basearmos na estrutura do site, é 
importante atentarmos para a forma como 
os usuários buscam, é o usuário quem 
define a estrutura final da conta. 

Por exemplo: se você identificar que existem muitas buscas pelo termo “frigobar 
1 porta” e não existe uma subcategoria no site que agrupe produtos por essa 
característica, não hesite em criar um grupo enviando para uma página 
de busca.

Busca paga Planejamento Estrutura 
inicial
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Sempre faça uma campanha isolada para os termos institucionais do cliente 
(“tam”, “walmart”, etc). Toda palavra que contenha ao menos 1 termo institucional 
(como “cartão de crédito internacional itau”) deve constar exclusivamente 
nessa campanha.
E verifique sempre a política do Google Ads para o segmento do seu cliente. 
Setores como o farmacêutico tem regras específicas que podem limitar o 
escopo da campanha.

Busca paga Planejamento Palavra 
chave

A cada linha de produtos comece definindo 
o termo mais genérico aceitável (como 
“passagem aérea”, “hotel”, “geladeira”, 
“cartão de crédito”, etc). 

A partir desse termo deve-se realizar um trabalho exploratório 
na ferramenta de palavra-chave do Google para definir os 
termos positivos e negativos a serem incluídos nas campanhas. 

Não se limite a buscar pelo termo mais genérico aceitável, a medida em que 
aparecerem termos relevantes (“passagem aérea europa”, “hospedagem”, 
“refrigerador”, “cartão visa”, etc) busque variações para eles também. 
A partir da lógica de segmentação e nomenclatura descrita no item 1.1 você 
conseguirá definir os termos, grupos e campanhas de cada linha de produto. 
É difícil determinar com precisão o ponto ideal de segmentação de cada 
campanha, sendo assim, use o bom senso e na dúvida, segmente mais!

1.4 Palavras-chave
 1.4.1. Exploração de palavras-chave
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Busca paga Planejamento Palavra 

chave

O nível de campanha também é importante, mas em geral te ajudará a otimizar 
a conta com mais eficiência do que fazer uma diferença direta no resultado de 
busca.

Lembre-se: um grupo de anúncio é a 
relação entre as palavras e os anúncios, é 
o nível de segmentação mais importante 
para o resultado de CTR, sendo assim não 
coloque dois termos relevantes no mesmo 
grupo como “tv plasma” e “tv lcd”.

Defina os primeiros termos negativos da conta nesse momento 
– a base aqui é o bom senso. Se a ferramenta de palavras-
chave associar o termo mais genérico aceitável a outro com 
nenhuma relação com o produto anunciado, ele deverá ser 
negativado.

Por exemplo, caso o termo “seguro desemprego consulta” apareça para uma 
busca por “seguro residencial”, negativar somente o termo “seguro desemprego 
consulta” ainda deixará sua conta exposta a dezenas de variações indesejadas 
como “seguro desemprego web” ou “seguro desemprego 2017”, nesse caso o 
melhor é negativar o termo “desemprego”.

 1.4.2 Negativação
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chave

Alguns pontos relevantes:

Então, busque também o termo negativo 
genérico mais aceitável, ou seja, que vai 
bloquear o maior número de palavras 
indesejadas sem impactar os 
termos desejados. 

Obs: caso você já tenha campanhas de display, nunca adicione 
negativas lá. Essa é uma dinâmica de rede de pesquisa.

Inclua negativas no nível de campanha ou de conta, evite o nível de 
grupo de anúncios. 

Negative segmentos de produto que seu cliente não trabalhe, por 
exemplo, negative o termo “japão” em uma campanha de passagens 
aéreas se o cliente não trabalhar com passagens aéreas para essa 
região.

Trabalhe com negativas na configuração ampla. Negativas em 
correspondência exata devem ser usadas com bom senso.

Cuidado para não negativar termos relevantes para sua campanha. 
Por exemplo, você negativou o termo “lcd” em toda a conta porque 
seu cliente não trabalha com tv, mas isso faz com que seus anúncios 
deixem de aparecer para buscas como “geladeira com tela lcd”. 

Negative termos institucionais em frase em todas as campanhas 
genéricas
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Comece com as palavras-chave positivas 
na correspondência ampla modificada. As 
únicas exceções são:

 1.4.3 Configuração da palavra-chave

Busca paga Planejamento Anúncios

Grupos com termos com potencial de ativar queries de contexto 
adulto. Palavras que contenham termos como “boneco” ou 
“boneca” por exemplo podem começar na configuração exata.

Em casos de orçamento muito restrito para uma gama muito grande 
de palavras-chave começar somente em exata é uma estratégia 
válida.

Cuidado ao utilizar palavras-chave que possuam duplo significado. 
Por exemplo, rede de proteção: tecnologia / proteção de janela.

Grupos com termos com potencial de ativar queries de contexto 
adulto. Palavras que contenham termos como “boneco” ou 
“boneca” por exemplo podem começar na configuração exata.

Em casos de orçamento muito restrito para uma gama muito grande 
de palavras-chave começar somente em exata é uma estratégia 
válida.

Cuidado ao utilizar palavras-chave que possuam duplo significado. 
Por exemplo, rede de proteção: tecnologia / proteção de janela.

1.5 Anúncios
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Tenha em mente:

O anúncio sempre precisa refletir corretamente o que usuário 
irá encontrar na landing page.

Você pode utilizar as características do produto (o tênis com o 
sistema mais moderno de amortecimento), preço (a partir de R$ 
59,90), variedade (mais de 100 modelos diferentes), promoções 
(frete grátis) ou outros atributos. O importante é criar anúncios 
com diversidade entre si.

Ainda assim, identifique sempre o termo mais relevante do 
grupo e coloque ele no mínimo uma vez no título de pelo menos 
2 dos 3 anúncios.

Procure chegar próximo (ou no máximo) do número limite de 
caracteres do título e da descrição.

Mas evite excessos: pode utilizar uma abreviação no anúncio 
as vezes, mas recorrer demais a esses artifícios prejudica o 
entendimento da mensagem.

Tanto no título como nas demais linhas capitalize as primeiras 
letras de cada palavra, exceto preposições.

Sempre aproveite a URL visível para repetir o termo mais 
relevante do grupo na medida do possível (ex: www.meusite.
com/geladeira/frost-free)

Em geral utilize somente a funcionalidade de inserção de 
palavra-chave ({Keyword:}) caso realmente seja necessário ter 
termos muito diferentes em um mesmo grupo de anúncios. 
Esses devem ser casos de exceção.

Procure sempre a melhor landing page para cada grupo de 
anúncios. Evite testes de landing page no primeiro momento 
da campanha para não concorrer com os testes no texto 
dos anúncios. Os testes de landing pages tendem a ser mais 
trabalhosos e levam mais tempo para eleger um vencedor.

Busca paga Planejamento Anúncios
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Por mais que existam muitas melhores 
práticas de anúncios não existe substituto 
para conhecer o produto e trabalhar os 
anúncios até ficarem bons!

Veja abaixo um exemplo de 3 versões de uma descrição:

105 caractere

77 caractere

80 caractere

Não perca: Primeira semana grátis! Toda 
semana cervejas diferentes para você  por 
apenas R$ 59,90 por mês.

Não perca: Primeira semana grátis! Toda 
semana cervejas diferentes para você  por 
apenas R$ 59,90 por mês.

Toda semana novas cervejas por só R$ 14,98! 
Primeira entrega grátis. Experimente.

Busca paga Planejamento Anúncios
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A diferença entre um anúncio feito com 
cuidado e um anúncio feito rápido é muito 
perceptível, assim como seu impacto no 
resultado. Vejamos o que tornou o último 
anúncio melhor:

Mesmo seguindo as melhores práticas seu anúncio pode não ser claro ou 
não ter coesão, não existe substituto para dedicação e boa redação. Procure 
dividir as primeiras versões com alguém que entenda do produto para ter mais 
pontos de vista. 
E lembre-se: trabalhe os limites de caracteres sem perder a clareza!

Toda semana novas cervejas por só R$ 14,98! 
Primeira entrega grátis. Experimente.

“Novo” > “diferente” 
caracteres.

Evita redundância da palavra 
“semana.”

Torna o serviço tangível 

call-to-action adequado ao produto, 
no final do anuncio.

Ao usar preço semanal 
eliminamos a necessidade da 
palavra “mês” e diminuímos o 
valor. Relação popde ser melhor 
explicada na landing page.

caracteres.

Busca paga Planejamento Anúncios
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Busca paga Planejamento Demais 

configurações

É difícil definir o melhor CPC máximo logo no início da campanha, não só 
os dados de CPC máximo estimado do Google Ads são pouco confiáveis como 
também não sabemos de antemão a conversão da nova estrutura.

Vale mais a pena investir tempo nos 
primeiros dias de otimização do que 
customizando o CPC máximo em detalhes 
na fase de planejamento. 

Se já houver algum histórico de campanha ele pode servir de 
base para definição do CPC inicial. Do contrario busque uma 
média do CPC recomendado pelo Google Ads das principais 
palavras de uma campanha e aplique esse CPC  em todos os 
grupos de anúncios da campanha. Não defina CPC no nível de 
palavra-chave ainda.

1.6 Demais configurações
 1.6.1 – CPC máximo
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A definição do orçamento deve seguir a expectativa de 
resultado. As campanhas em que há mais expectativa de 
resultado (seja por já existir um histórico, seja por ser uma 
linha de produtos que o cliente “aposta” mais) devem ter 
orçamento mais “folgado”. 

Campanhas de teste ou com termos muito 
genéricos devem ter orçamentos 
mais baixos.

Dentro das campanhas em que se espera bom resultado você também pode 
reservar um orçamento inicial maior para aquelas que tem maior volume 
esperado de buscas (use como base a fase de exploração de palavras – não 
é necessário grande rigor aqui, mas é extremamente importante acompanhar 
as primeiras horas de campanha para realizar os ajustes necessários depois). 
Busque que a soma do orçamento diário das campanhas atinja 90% de 1/30 
do budget mensal da conta inicialmente (ou seja, R$ 900 para uma conta de 
budget R$ 30.000 por mês)
Mantenha fora dessa conta somente a campanha de termos institucionais. 
Para esses termos reserve um orçamento folgado, de no mínimo R$ 3.000. 
Como esses termos tendem a performar muito bem vale não correr o risco do 
orçamento se esgotar.

 1.6.2 - Orçamento diário

Busca paga Planejamento Demais 
configurações
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Procure utilizar as extensões máximo possível. Inicie com considerando 
extensões no nível de campanha:

 1.6.3 – Extensões de anúncio

Extensão Quando utilizar

Inicialmente configure por campanha. 
Mínimo 8 por campanha

Inicialmente configure por campanha. 
Mínimo 6 por campanha

Busque a melhor fonte. Procure 
balancear um artigo com uma frase 
boa com a credibilidade da fonte.

Atenção: ligações tendem a ser de 
usuário que não viu muitas informações 
sobre o produto. Atender ligações é um 
custo para o cliente, use com cautela

Utilizar sempre

Utilizar sempre

Utilizar sempre

Sempre que houver mais 
de um serviço ou produto 
com preço nos sites

Somente em campanhas 
para promover aplicativos

Somente se o produto 
for um app

Somente se ligações 
receptivas forem 
muito relevantes

Somente se mensagem de 
texto forem muito relevantes

Somente negócios locais

Utilizar sempre

site links

frase de destaque

Snipetts 
estruturados

preço

aplicativo

aplicativo

chamada

mensagem

local

comentário

Busca paga Planejamento Demais 
configurações
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 1.6.4 – Demais configurações de campanha

Tipo: apenas rede de pesquisa

Rede: pesquisa do Google e parceiros de pesquisa

Dispositivo: todos

Idiomas: todos

Estratégia de lances: CPC manual

Método de exibição acelerado

Rotação de anúncios: exibir os anúncios esperados para fornecer 
mais cliques

A não ser que haja alguma outra diretriz clara (áreas do país que o cliente não 
atende por exemplo) utilize as configurações padrão nos demais casos.

 
 
O Google Shopping é uma funcionalidade praticamente exclusiva para 
e-commerce que vendem produtos físicos (não é válido para assinaturas ou 
e-books por exemplo), portanto só pode ser utilizado para certos tipos de 
cliente. No entanto, quando aplicável o Google Shopping é uma estratégia 
indispensável e prioritária para uma campanha de busca paga. 

1.7  Google Shopping | PLA
 1.7.1 - Configurações e pré-requisitos

Busca paga Planejamento Google Shopping
PLA
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O primeiro passo para configuração do 
PLA é a configuração do feed de 
dados (XML). 

O mínimo é uma atualização por dia. Caso seja possível somente 1 atualização 
por dia, procure programa-la para a madrugada (se a atualização de preço/
estoque for muito esporádica não é problema que que ocorra somente uma 
atualização na madrugada)

Verifique se o feed tem todos os campos obrigatórios para a sua 
categoria no Brasil, além dos pré-requisitos básicos de acordo com 
a política do Google. 

Confira os horários de atualização do Feed, que deve ser atualizado 
com os dados do site no mínimo uma vez ao dia. Sincronize para 
que o Google Merchant Center atualize 30 minutos depois do(s) 
horário(s) programado(s) pelo cliente. O ideal são 3 atualizações 
ao dia, principalmente se os preços são atualizados no site com 
frequência:

Atualização dos dados:

Site Feed
Google 

Merchant
Center

Google 
Shopping

X vezes ao dia X vezes por dia 1 a 3 vezes por dia, 30
minutos após o feed

Atualização 
instantânea

O feed deve ser fornecido pela área de tecnologia do cliente, sendo que 
diversas plataformas de e-commerce disponibilizam feeds de forma nativa. 
Caso o cliente ainda não tenha um feed solicite no formato do Google Merchant 
Center. Verifique ou solicite o feed de acordo com os seguintes pontos:

Busca paga Planejamento Google Shopping
PLA
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Realize um double-check dos dados do Feed: abra a URL de 
destino de 10 produtos de forma randômica (não sequencial) 
e confirme que as informações de título, preço, descrição, 
etc. estejam corretas. Caso um preço esteja diferente ou sem 
estoque confira apenas se não foi um update recente com o 
cliente e confira o produto novamente após a atualização 
seguinte. Não inicie a veiculação sem que as informações 
estejam coerentes.

O título do produto é o fator mais importante para o Google Ads
definir as buscas que cada produto estará elegível. A estrutura 

  .oledom - acram - otudorP :riuges eved etnemlamron olutít od
No entanto, nem todas as categorias precisam seguir essa 
estrutura, no caso de livros, por exemplo, o elemento de marca 
não faz sentido. Pense que o título deve conter informações 
relevantes para busca (no caso de livros: a edição, o autor, a 
editora, etc).

Solicite que sejam colocadas o máximo de informações que 
identifiquem o modelo. Por exemplo:
Notebook Acer TravelMate Core i5 8GB 1TB 14” Windows 10 
Pro - TMP449-G2-M-513D
 É melhor do que somente:
  Notebook Acer TravelMate Core i5 8GB 1TB

Quando possível, vale comparar a estrutura do título com 
concorrentes que disponibilizem o mesmo produto no site. Vale 
notificar o cliente caso esteja faltando informações relevantes 
mas não é necessário adiar o início da campanha por conta 
disso.

Já uma boa descrição contém características e atributos 
detalhados acerca dos produtos. Em geral, boas práticas 
também para SEO.

Evite utilizar palavras em língua estrangeira. Caso seja necessário 
(ex: livros importados) procure utilizar ao menos uma palavra 
em português (ex: Livro - The lean startup)

Busca paga Planejamento Google Shopping
PLA
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Busca paga Planejamento Google Shopping

PLA

Procure imagens de boa resolução, isso também é um fator que o 
Google Ads irá considerar no leilão. As imagens devem ter no minimo 
100 x 100 pixels ou  250 x 250 pixels para produtos de vestuário.

Caso haja alguma linha de produtos ou categoria de baixo potencial 
ou competitividade, vale considerar começar com ela negativada 
ou com orçamento bem restrito. Ou seja, a mesma lógica da rede 
de pesquisa tradicional.

Por fim, é necessário ter uma tag do Google Ads que capture dados 
de receita na conclusão de compra ou uma tag de e-commerce do 
Google Analytics importada para o Ads.

A estrutura das campanhas de PLA devem seguir a mesma 
lógica de uma campanha de busca paga tradicional: refletindo 
a estrutura de categorias do site. Assim como uma estrutura 
tradicional utilize o bom senso: em um site com 30 categorias 
as menos relevantes em vendas podem ser agrupadas, ex: 
geladeiras, máquinas de lavar, demais eletrodomésticos.

Da mesma forma sub-categorias muito relevantes podem ser campanhas 
apartadas, ex: TV 4k, Demais TVs.
A estrutura de PLA também deve ter duas campanhas adicionais: uma geral 
como todos os produtos e outra somente para produtos selecionados. Cada 
tipo de campanha deve iniciar com uma diferente estratégia de 
prioridade e bidding:

 1.7.2 - Estrutura
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PLA

Tipo de campanha Estratégia de lance (meta de ROAS) Prioridade

Categorias

Geral

Produtos 
selecionados

De acordo com a meta da categoria

20% mais baixo que o piso de categoria

Lances de CPC mais altos que o CPC 
médio da categoria mãe desse produto

Média

Baixa

Alta

O tipo de campanha que deverá responder pela maior parte do investimento 
é a de categorias. A função da campanha de produtos selecionados é 
impulsionar produtos de alto potencial, normalmente lançamentos, sem ter 
que “concorrer” com produtos similares (e com mais histórico na campanha 
de categorias) no resultado de buscas. Nesse caso é muito importante incluir 
a categoria no nome do grupo de anúncios para facilitar a análise posterior do 
total da categoria. 
Procure iniciar com a campanha de produtos pausada focando os esforços 
iniciais nas campanhas de categoria.

Já a campanha “geral” funciona como uma 
“rede de segurança” para casos como a 
entrada produtos de categorias novas que 
não fomos notificados.
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As campanhas de PLA  devem ser configuradas com meta de 
ROAS. Caso duas ou mais categorias tenham a mesma meta 
de ROAS deve-se definir uma estratégia de bid de portfólio. 
Se houver uma categoria com meta de ROAS diferente da 
demais (normalmente, os produtos tem margem maior ou 
menor que o restante, o que justifica um ROI diferente) , ela 
deverá ter uma estratégia a parte.

Já a campanha geral deverá ter uma meta 
de ROAS 20% mais baixa que a categoria 
com meta mais baixa (salvo exceções 
muito específicas, em que uma categoria 
muito pequena tem uma meta muito mais 
baixa por exemplo).
Não configure nenhum modificador de lance: a não ser que seja de -100%, não 
irão funcionar para metas de ROAS. Lembre-se que se houver um segmento 
específico que tem performance diferente (seja dispositivo horário ou região) 
o Google Ads já deverá calibrar os lances automaticamente.
A necessidade de ter um modificador de lance nessa situação deverá ser 
exceção. Por exemplo: 30% das vendas são feitas por telefone e essas vendas 

Busca paga Planejamento Google Shopping
PLA

 1.7.3 - Bidding e demais configurações
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não constam no Google Analytics. Nesse caso faria sentido diminuir os lances 
em cerca de 30% fora do horário de operação da equipe de telemarketing. 
Em uma situação como essa seria necessário ter duas campanhas para cada 
categoria: uma para o horário em que a operação trabalha e outra para o 
horário em que ela não trabalha, com bid mais baixo. Novamente, esses devem 
ser casos de exceção.

Ao ativar um grupo de anúncios na campanha de produtos 
selecionados - para assegurar um controle mais pleno (e sem 
depender de acúmulo de histórico) - deve-se sempre usar 
CPC manual, ao menos 50% mais alto que o CPC médio da 
campanha de PLA da categoria mãe desse produto.

Campanhas de PLA não precisam de 
anúncios, seleção de palavras ou extensões 
de anúncio. 
No restante das configurações deve-se replicar uma campanha tradicional de 
rede de pesquisa, inclusive as palavras negativas.

Busca paga Planejamento Google Shopping
PLA
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 Tracking

 Estrutura

 Palavras

Busca paga Planejamento Checklist

1.8  Checklist

Acesso ao GA e ao Ads

Dados de custo do Ads estão vinculados ao GA

Conversões e receita (quando aplicável) do GA estão OK

As conversões do Ads são as mesmas do GA

Codificação automática do Ads ligada

URLs de destino estão sem os parâmetros manuais do GA

Teste de velocidade e usabilidade mobile realizado

Objetivos da campanha estão definidos

Verifiquei as regras de aprovação do setor do meu cliente

Criei uma campanha de palavras institucionais

Nomenclatura de campanha e grupos está de acordo com 

as regras

Todas as palavras estão em ampla modificada

Termos negativos verificados

Negativei termos institucionais em frase em todas as cam-

panhas nao-institucionais
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 Anúncios

 Demais configurações

Busca paga Planejamento Checklist

Adicionei 3 anúncios por grupo

Ao menos 2 desses anúncios tem o termo mais relevante 

no título

Repeti o termo mais relevante na URL visível

Coloquei CPC máximo no nível de grupo de anúncios

Orçamento diário por campanha definido de acordo com 

o resultado

Orçamento diário da campanha institucional está folgado

Adicionei pelo menos 8 extensões de site links em todas 

as campanhas

Adicionei pelo menos 8 extensões de frase de destaque 

em todas as campanhas

Adicionei extensão de comentário em todas as campanhas

Adicionei extensão de snippets estruturado em todas as 

campanhas

Adicionei outras extensões aplicáveis em todas as 

campanhas
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Busca paga Planejamento Checklist

Configurei as campanhas:

  Somente rede de pesquisa

  Pesquisa do Google e parceiros

  Todos os dispositivas e idomas

  Estrategia de lances: CPC manual

  Metodo de exibição acelerado

  Rotação de anúncios: exibir os anúncios 

esperados para fornecer mais cliques

  Região de atuação do produto

 Anúncios

O feed de dados do cliente está configurado e cadastrado 

no Google Merchant Center

O feed tem todos os campos obrigatórios para a categoria

O feed está sendo atualizado no mínimo uma vez por dia

O Google merchant center está configurado para atualizar 

30 minutos após o Feed

Realizei um check de 10 produtos do feed, batendo as 

informações do feed com a do site

Verifiquei que o título dos produtos segue a estrutura 

Produto - marca - modelo ou outra estrutura coerente 

com seus atributos

Verifiquei que no título o nome do modelo está o mais 

completo possível
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Verifiquei o melhor uso de palavras estrangeiras

As imagens tem no minimo 100 x 100 pixels ou  250 x 250 

pixels para produtos de vestuário.

Tenho uma (e somente uma) tag habilitada que captura os 

dados de receita na venda.

A estrutura principal de campanhas reflete a estrutura e 

importância de cada categoria do site.

Também habilitei uma campanha geral (prioridade baixa) e 

outra para produtos selecionados (prioridade alta).

Configurei as campanhas para otimizarem por ROAS, 

utlizando a estrategia de portifolio para categorias com a 

mesma meta. Para a campanha de produtos selecionados 

utilizei a estrategia de CPC padrão.

Não habilitei nenhum modificador de bids que trabalharia 

em campanhas tradicionais, a não em casos de exceção.

Com exceção de anúncios, extensões e seleção de 

palavras utilizei as mesmas configurações restantes de 

uma campanha tradicional.
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2. Otimização

Os primeiros momentos de uma campanha são muito 
importantes e o acompanhamento é indispensável. Por isso, 
procure sempre subir as novas campanhas pela manhã e evite 
o upload nas sextas-feiras.

Após a primeira hora de campanha a primeira coisa a fazer é verificar se os 
anúncios estão veiculando. Se estiver zerada ou com um volume de impressões 
muito baixo, verifique na seguinte ordem:

2.1 Início da campanha

Busca paga Otimização Início da 
campanha

Aprovação de anúncios.

Revise novamente as configurações da campanha

Verifique a posição média e o Share de impressões de palavra 
exata das campanhas. Se estiverem baixos, aumente o CPC em 
pelo menos 20%. Se sua campanha não tiver impressões, aumente 
em pelo menos 50% o CPC. Se necessário, repita essas operações 
de 2 em 2 horas.

Verifique o status principais palavras. Se houverem muitas com 
baixo volume de pesquisa, considere adicionar palavras mais 
amplas.

Em última instância, verifique o quality score dos principais termos. 
Se estiverem abaixo de 6 verifique se o problema é na landing 
page, conteúdo do anúncio e/ou CTR. verifique as otimizações 
necessárias no item 2.3.7.
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campanha

Feito os ajustes necessários, siga verificando a campanha ao longo do dia. 
O mais importante nesse momento é realizar ajustes de CPC e orçamento 
diário. Os processos a seguir tendem a ser muito utilizados nos primeiros 
dias de campanha, mas também valem ao longo de toda a gestão da conta:

Orçamento diário ROI Ação

Atingido
Sem amostragem 

(inconclusivo)

Sem amostragem 
(inconclusivo)

Bom

Bom

Ruim

Ruim

Atingido

Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Aumentar o CPC, mas somente enquanto 
houver oportunidade de melhorar posição 

média e/ou impression share

Aguarde mais alguns dias 
antes de diminuir os CPCs

Aumentar CPC se investimento geral 
da conta estiver baixo. Do contrário 

mantenha CPC

Aumentar o orçamento

Diminuir o CPC

Diminuir o CPC

Obs: utilizamos como métrica de referência o ROI, mas pode ser qualquer métrica que representa a 
rentabilidade: CPA, CPL, etc.
Obs2: considere um ROI bom aquele acima da meta e/ou acima da média das demais campanhas, 
desconsiderando a campanha institucional.
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Ao término da primeira semana de cam-
panha o ideal é que nenhuma delas este-
ja atingindo seu orçamento diário. 
Diminuir o CPC de uma campanha que atinge o orçamento é 
uma das formas mais eficazes de melhorar o resultado, pois 
incrementa tanto o ROI quanto o volume de conversões. 
Para ajustar os CPCs da melhor forma siga o item 2.3.2.

Em todo caso, após o primeiro dia você já terá disponível seu primeiro 
relatório de termos de pesquisa. Você deve verificar esse relatório no nív-
el de campanha, progredindo sempre do maior para o menor investimento. 
Nesse momento observe os mesmos processos de negativação de palavras 
(item 1.3.2): negative termos que não tem relação com o négocio e adicione 
os termos relevantes que ainda não estão na campanha (item 2.3.4). Procure 
revisar pelo menos os 20 termos mais clicados de cada campanha no segun-
do dia e repita o processo no quarto dia.

Busca paga Otimização Dados e 
amostragem

As melhores otimizações sempre são precedidas de uma boa 
análise do resultado. Logo é importante ter em mente alguns 
conceitos estatísticos, tais como tomar decisões com base em 
uma amostragem confiável. 

Para tomar esse tipo de decisão utilize como base o CPA meta e/ou o CPA 
médio de todas as campanhas - excluindo a institucional. Vejamos como 
exemplo uma campanha simples de uma rede de hoteis que tem unidades em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, em um período de 15 dias:

2.2 Dados e amostragem
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Campanha Investimento Conversões CPA

J_GP_hotel-sp

J_GP_hotel-rj

J_GP_institucional

Total

Total sem institucional

 R$ 8.900,00  R$ 68,99

 R$ 92,21

 R$ 2,94

 R$ 67,08

 R$ 77,67

129

77

34

240

206

 R$ 7.100,00

 R$ 100,00

R$ 16.100,00

R$ 16.000,00

Obs: o exemplo utilizado aqui é com o CPA, mas pode ser traduzido para qualquer métrica de rentabilidade. 
Uma campanha que tem como meta ROI 2 e o ticket médio em R$ 100, busca um CPA de R$ 50.

No caso o importante é tomar decisões até que a palavra-chave tenha investido 
pelo menos o dobro da meta (no caso, vamos considerar R$ 77,67). Vejamos 
como exemplo as 4 palavras de maior investimento no período de 7 dias:

Campanha Investimento

Hotel em são paulo

Hotel são paulo

Hotel rio de janeiro

Hotel rj

 R$ 180,00

 R$ 80,00

 R$ 98,00

 R$ 65,00

Busca paga Otimização Dados e 
amostragem
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No caso, somente o termo “hotel em são paulo”estaria qualificado para uma 
otimização de CPC. Para os demais, no entanto, você pode utilizar um período 
mais amplo, de 15 ou 20 dias. Outra possibilidade é observar o resultado de 
todo o grupo de anúncio e otimizar pelo resultado do grupo. 
Ao selecionar o período para otimizar uma determinada palavra-chave/grupo/
anúncios, tenha em mente:

Por fim, o Google tem uma tabela que ajuda a determinar a confiança de 
acordo com o volume de conversões de uma determinada unidade (pode ser 
uma palavra, campanha, canal, etc):

A última vez que você realizou uma alteração nessa unidade. Se 
foi há 10 dias atrás procure utilizar esse período para uma nova 
otimização. Utilizar as anotações do Google Ads pode ajudar a 
organizar esse tipo de dinâmica.

Leve em conta também sazonalidade, mudanças no site e outros 
fatores que possam influir na conversão. Se você sabe que o 
produto entrou em promoção há 2 dias, esse é um bom período 
para entender o CPA das palavras desse produto em particular.

Number of 
Conversions

CPA or ROAS
Performance Fluctuation

Reaction Time 
to Changes

15 Medium to  High Slow (up to 2 weeks)

Medium

Fast

Very Fast
( as nfew as 6 hrs)

Medium

Low

Very Low

50

100

500

Busca paga Otimização Dados e 
amostragem
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Otimização e processos de rotina são aqueles que você não pode deixar de 
fazer. São como serviços de limpeza e manutenção, sem os quais nenhuma 
estrutura se mantém funcional.

Fique atento principalmente nas métricas que respondem pelos objetivos de 
campanha, normalmente: investimento, conversão e ROI/CPA. Ao realizar 
esse acompanhamento diariamente, você irá começar a diferenciar oscilações 
da conta de mudanças significativas. Por exemplo, a evolução diária de 
CPA abaixo:

A primeira ação do seu dia deve ser sempre verificar os 
resultados do dia anterior e entender se houve alguma 
alteração significativa nos resultados.

Frequência: diária

2.3 Otimizações de Rotina

 2.3.1 Acompanhamento de resultados

Busca paga Otimização Otimizações 
de Rotina

R$ 40,00

01/0
2/2

017

02/0
2/2

017

03/0
2/2

017

04/0
2/2

017

05/0
2/2

017

06/0
2/2

017

07/0
2/2

017

08/0
2/2

017

09/0
2/2

017

10
/0

2/2
017

11/
02/2

017

12
/0

2/2
017

13
/0

2/2
017

14
/0

2/2
017

15
/0

2/2
017

16
/0

2/2
017

17/
02/2

017

R$ 35,00

R$ 30,00

R$ 25,00

R$ 20,00

R$ 15,00

R$ 10,00

R$ 5,00

R$ -
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De algo que ocorreu no site do cliente (mudaram os preços, site 
fora do ar, etc)

De alguma ação que você tomou no dia anterior (aumentou CPC, 
pausou campanhas, etc)

De algo que ocorreu no mercado (sazonalidade, mudanças na 
concorrência, etc)

Quanto maior o volume de conversões, menor será a oscilação 
diária dos resultados. Em uma conta com menos de 15 conversões 
por dia, é comum o volume de conversões oscilar mais de 50% no 
dia-a-dia.

Quando o objetivo é receita, uma única venda de ticket muito alto 
(exemplo: uma compra de 10 bicicletas em um e-commerce de 
artigos esportivos) pode elevar a receita de forma inesperada. 

Problemas de tracking sempre podem ser a fonte de uma mudança 
repentina no volume de conversões. Utilize o Google Tag Assistant 
para verificar se a conversão está sendo disparada em passos 
anteriores a conversão ou foi retirada da página de 
conversão inesperadamente.

Diariamente os resultados oscilam mas somente no último dia vemos um 
aumento que realmente fez a diferença nos resultados, o CPA aumentou mais 
de 50%. Esse tipo de mudança pode ser fruto:

Em um dia como esse, é importante investir tempo para entender a causa da 
mudança (mesmo se for positiva) para elaborar um plano de reação, e, se for 
necessário, notificar o cliente.

É importante lembrar que existem algumas situações de 
potencial alarmes falsos, que não refletem uma nova tendência 
nos resultados: 
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Para contas que não tem bid manager alterar os CPCs costuma ser a ação 
mais rotineira, é uma das melhores formas de conhecer o comportamento das 
palavras e entender melhor o mercado. 
É importante levar em contas os direcionamentos do item 2.2. De forma 
simplificada, palavras com boa rentabilidade devem ter o CPC aumentado, 
palavras com rentabilidade baixa devem ter o CPC diminuído. Mas além disso 
também é muito importante levar em conta se a palavra tem potencial de 
receber mais cliques, sendo que o melhor indicador para isso ainda é a posição 
média. Não adianta aumentar o CPC de uma palavra que já está na posição 
1.2, ela não irá receber um incremento de cliques, mas seu custo vai aumentar. 

Assumindo que a palavra tem uma boa amostragem estatística, considere a 
tabela abaixo para modificar um percentual do CPC máximo:

Frequência: diária

 2.3.2 Alterar CPCs

Busca paga Otimização Otimizações 
de Rotina

Rentabilidade da palavra 
está acima da meta em

Posição 
média

mais de 
50%

0%

15% 10%

35% 30% 15%

60% 40% 30%

30%50%
80% ou 

mais

0% 0%

0%

0% -20% -40%  -60% 
ou mais

 -60% 
ou mais

 -50% 
ou mais

 -40% 
ou mais

 -30% 
ou mais

-15% -35%

-10% -30%

-5% -25%

-20%

0%

0%

0%

0% 0%

Entre 5% 
e 20%

Entre 20% 
e 50%

mais de 
50%

Entre 20% 
e 50%

Entre 
5% e 
20%

Na média ou 
até 5% de 
diferença

Abaixo 
de 1,5

Entre 
1,5 e 2,0

Entre 
2,0 e 3,0

Entre 
3,0 e 4,0

Acima 
de 4,0

Rentabilidade da palavra 
está abaixo da meta em
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No entanto, se necessário, leve em conta o objetivo do momento ao otimizar: 
caso a campanha precise de volume de vendas seja mais agressivo nos aumentos 
de CPC. Caso a campanha precise de mais rentabilidade (ou diminuir os custos) 
seja mais agressivo nas diminuições.

Procure sempre:

Olhar as palavras mais relevantes diariamente, abrindo todos os 
termos e organizando por investimento.

Altere sempre o período: palavras menos relevantes precisam de 
mais tempo.

Olhar todas as campanhas ao longo da semana. Quando necessário 
(na falta de amostragem relevante, mesmo colocando um período 
maior), otimize por grupos de anúncio os CPCs.

Considere usar anotações nas palavras, para lembrar da data da 
alteração.

Conferir e ajustar o orçamento é uma tarefa que deve ser 
mais necessária somente nos primeiros dias de campanha. 

Após a primeira semana, campanhas atingindo o orçamento diário devem 
ser exceções, mas é sempre importante conferir, principalmente em um 
momento de alta sazonalidade (exemplo: black friday) ou momentos em que 
você adicionou novos termos ou aumentou os CPCs. Quando uma campanha 
estiver atingindo o orçamento diário, basta seguir os mesmo protocolos da 
ativação da conta:

Frequência: diária

 2.3.3 Orçamento diário
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ROI Ação

Sem amostragem (inconclusivo) Diminuir o CPC

Aumentar o orçamento

Diminuir o CPC das palavras 
com pior resultado

Bom

Ruim

Busca paga Otimização Otimizações 
de Rotina

Em campanhas de bom resultado procure deixar como orçamento diário ao 
menos o dobro do investimento em uma segunda-feira (ou o dia de maior 
volume de buscas no mercado em questão). Para campanhas novas seja mais 
conservador e evite colocar um investimento diário maior que 5% do total 
da conta.

O objetivo dessa otimização é tanto buscar novas palavras quanto novas 
negativas. Você pode realizar essa análise campanha por campanha ou por 
toda conta de uma vez, mas é importante revisar pelo menos 100 termos de 
pesquisa por semana (lembre-se de retirar da visualização os termos acionados 
em exata ou já adicionados/negativados).
Ao negativar termos busque sempre aqueles com investimento considerável. 
Novamente vamos utilizar como exemplo um player que tem uma rede de 
hotéis em sao paulo com CPA meta de R$ 80:

Frequência: semanal

 2.3.4 Termos de pesquisa
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pousada em sp

pousada são paulo

pousada na lapa

pousada vila 
madalena

Hostel em sp

Balada em sp

 R$ 90,00

 R$ 60,00

 R$ 40,00

 R$ 88,00

 R$ 55,00

 R$ 22,10

 R$         -

 R$         -

 R$         -

 R$         -

 R$         -

 R$ 55,00

0

0

0

0

0

1

Busca paga Otimização Otimizações 
de Rotina

Individualmente nenhuma das palavras que contém o termo “pousada”chegaram 
a investir o dobro do CPA, mas somando o resultado de diferentes termos, fica 
claro que o site nao converte para usuários buscando por “pousada” e esse 
termo deve ser negativado. No entanto, o termo “hostel em sp” apresentou 
uma conversão e pode ser adicionado a conta (ocasionalmente, termos 
associados a produtos similares ao anunciado podem gerar conversões se bem 
trabalhados). Importante ressaltar que se não houver um grupo focado em 
termos de “hostel” ele deve ser criado para acomodar esse termo. E apenas 
uma conversão ainda não é indicativo de que o termo “vale a pena”, apenas 
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que é relevante o suficiente para ser comprado e acompanhado como palavra-
chave, com CPC máximo individual.
Você pode negativar termos que claramente não tem a ver com o negócio, 
mesmo se não tiver um custo relevante. No caso acima, o termo “balada” que 
compõe o termo de pesquisa “balada em sp”. Em todo caso se o termo tem 
baixo custo e você está na dúvida se ele pode ser relevante para o negócio, o 
melhor é não negativar e aguardar o termo ganhar mais relevância.
Ao realizar esse tipo de ação semanalmente os termos de pesquisa com o 
tempo devem representar somente “long tail” da conta, com um grande volume 
de termos de baixo investimento.

A partir do momento em um determinado grupo em que 
um anúncio passa a atingir mais de 70% das impressões nos 
últimos 7 dias (e o grupo tem mais de 1000 impressões nesse 
período) podemos considerá-lo o anúncio “vencedor” em 
termos de CTR e testamos novos anúncios. Para grupos de 
baixa relevância, evite ter mais de 2 anúncios simultâneos. 

E fique atento para os padrões: se existe um certo tipo de característica que 
sempre aparece nos anúncios vencedores (exemplo: frete grátis) considere 
utilizá-lo em todos os grupos e até mesmo compartilhar esse aprendizado com 
o cliente.
Em cada semana realize testes em áreas diferentes dos anúncios: Título, 
descritivo e URL visível. Também procure realizar mudanças substanciais no 
texto: trocar o ponto de exclamação de lugar dificilmente produzirá resultados 
significativos. Busque diferentes abordagens focadas nos benefícios do produto 
(1), necessidades do cliente (2), promoções (3) ou uma mistura de vários desses 
elementos (4):

Frequência: semanal

 2.3.5 Anúncios
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1 - Assinatura das melhores cervejas importadas, toda semana uma caixa 
diferente.
2 - Experimente novos sabores toda a semana e se torne um especialista em 
cerveja! 
3 - Não perca: primeira semana grátis! Toda semana cervejas diferentes para 
você.
4 - Assinatura de cervejas importadas, torne-se um especialista! Primeira 
semana grátis.

Tão importante quanto testar novos anúncios é replicar 
chamadas de sucesso em grupos similares. 

Por exemplo, suponha que anúncio vencedor em um grupo de anúncios de 
buscas por “tv sony” envolve colocar as polegadas, exemplo:

TV sony - De 40 até 70 polegadas

Nesse caso, você pode utilizar essa mesma chamada para outras marcas de 
televisão (ajustando para as particularidades daquela marca), por exemplo:

TV samsung - De 42 até 77 polegadas

Também pode utilizar em grupos que falem outros atributos de TV sem 
especificar a marca como TV full HD, TV led, tv 4k, etc. Naturalmente, essa 
chamada não é aplicável para termos que já incluem na busca a quantidade de 
polegadas (ex: tv sony 50 polegadas, tv fullHD 70 polegadas), utilize sempre o 
bom senso.
Todo semana, além de adicionar no mínimo 10 novas variações de anúncios em 
diferentes grupos, também replique chamadas de maior sucesso em 
outros grupos.

Obs: esses são exemplos conceituais, não foram considerados os limites de caracteres do Google Ads.
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Essa é uma revisão complementar a revisão 
de CPC, é uma boa forma de garantir que 
termos importantes estejam sempre ativos. 
Basta filtrar pelos termos inativos e verificar se existem termos dentro ou acima 
da meta de CPA/ROI inativos. Nesses casos procure aumentar o CPC máximo 
para chegar no CPC necessário, contanto que não seja mais que o dobro do 
CPC máximo atual. Caso a palavra esteja com Quality score abaixo de 7, vale 
realizar também uma revisão de anúncios e/ou segmentação de acordo com o 
item 2.3.7..

Para realizar a análise de quality score você precisará de um 
relatório com as palavras-chave, cliques, quality score atual, e 
as dos fatores que compõem o Quality score de cada palavra 
(“Landing page”, ’“relevância de anúncio” e “CTR esperado”). 

Caso essas últimas colunas ainda nao estejam disponíveis, solicite ajuda ao 
seu contato do Google Ads.

Frequência: semanal

Frequência: mensal

 2.3.6 Termos inativos

 2.3.7 Quality score
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Cliques ? Ind. de qual. ? Relevância 

do anúncio ?
Exp. na 

pégina de 
destino ?

CTR 
esperada ?

Abaixo da 
média

Acima da 
média

Abaixo da 
média

Médio

Médio

Acima da 
média

Acima da 
média

Abaixo da 
média

Abaixo da 
média

5/10

6/10

6/10

6.457 ---

286

24

152

Busca paga Otimização Otimizações 
de Rotina

Foque sua análise nos termos com quality score abaixo de 7 e maior volume 
de cliques. Caso:

Revise pelo menos 50 palavras-chave relevantes por mês. 

O CTR esteja abaixo da média. Revise o texto do anúncio para 
torná-lo mais atrativo para essa palavra. Se necessário, crie um 
grupo novo, principalmente se houverem termos similares na 
mesma situação.

A relevância do anúncio esteja abaixo da média. Revise o texto do 
anúncio para incluir mais vezes essa palavra. Se necessário, crie 
um grupo novo, principalmente se houverem termos similares na 
mesma situação.

A experiência da página de destino está abaixo da média. Verifique 
otimizações na velocidade do site, usabilidade mobile e eventuais 
alterações no conteúdo para torná-la mais atrativa para esse 
usuário e diminuir a taxa de rejeição.
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O Google Ads permite alterações de bid para dispositivos, critérios demográficos, 
remarketing, regiões e horário do dia. A revisão de performance por esses 
critérios deve ocorrer mensalmente campanha por campanha. O raciocínio é 
bem similar aos ajustes de CPC máximo, mas utilizando sempre o CPA médio 
da campanha como balizador.

Caso sua campanha precise de volume procure utilizar o modificador no 
segmento que está com melhor rentabilidade. Caso ela precise de rentabilidade 
utilize o modificador para diminuir o CPC do segmento de pior rentabilidade. 
Lembre-se: se uma campanha em particular tem melhor desempenho em 
desktop você pode aumentar o bid de desktop ou diminuir em mobile, mas 
não as duas coisas.

Frequência: mensal

 2.3.8 Modificadores de lances

Rentabilidade do segmento está 
acima da média da campanha em

Posição 
média

mais de 
50%

0%

15% 10%

35% 30% 15%

60% 40% 30%

30%50%
80% ou 

mais

0% 0%

0%

0% -20% -40%  -60% 
ou mais

 -60% 
ou mais

 -50% 
ou mais

 -40% 
ou mais

 -30% 
ou mais

-15% -35%

-10% -30%

-5% -25%

-20%

0%

0%

0%

0% 0%

Entre 10% 
e 20%

Entre 20% 
e 50%

mais de 
50%

Entre 20% 
e 50%

Entre 
10% e 
20%

Na média ou 
até 10% de 
diferença

Abaixo 
de 1,5

Entre 
1,5 e 2,0

Entre 
2,0 e 3,0

Entre 
3,0 e 4,0

Acima 
de 4,0

Rentabilidade do segmento está abaixo 
da média da campanha em
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Para extensões mais populares, que normalmente permitem a aparição de 
diversas extensões do mesmo tipo em um mesmo anúncio (como site links) 
procure deixar pelo menos 8 rotacionando em cada campanha ao mesmo tempo. 
O Google tende a priorizar aquelas que mais contribuem para melhorar o CTR 
geral do anúncio então procure pausar as duas que tem menos impressões no 
mês e substituí-las por novos testes. 

Pense sempre que uma extensão de anúncio pode ou não 
aparecer em um resultado de busca, então devem conter 
informações importantes para complementar ou reforçar 
argumentos dos anúncios. Mas não podem ser informações 
indispensáveis.

Para extensões de anúncio que aparecem 
sozinhas como extensão de comentário, 
busque rotacionar até 3 por vez, trocando 
a versão perdedora.
Outras, como extensão de chamada, tem uma lógica mais binária (a única 
otimização possível é ligar ou desligar). Nesse caso o melhor a fazer é deixá-
las rodar - e no caso específico da extensão de chamada - buscar entender em 
conjunto com o cliente se as ligações estão contribuindo ou não com 
o resultado.

Frequência: mensal

 2.3.9 Extensões de anúncios
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Todo novo produto, ou nova categoria de 
produtos que subir no site do cliente deve 
ser replicada com novos grupos 
de anúncios. 
Basta replicar o processo de planejamento e criação em um escopo menor. 
A frequência desse tipo de otimização vai de acordo com a frequência com 
que novos produtos sao atualizados no site. No caso de grandes e-commerces 
esse é um trabalho que pode ocorrer diariamente por exemplo.
Outras campanhas não sofrem atualizações de produtos durante meses, até 
mesmo anos. Nesses casos, aproveite para refinar mais as demais otimizações.

Frequência: de acordo com demanda

 2.3.10 Atualização de produtos

Nem todas as otimizações são de rotina. Muitas vezes uma 
otimização deve ocorrer por uma mudança de direcionamento 
estratégico, sazonalidade, calendário promocional ou mudança 
brusca de resultado.

Esse tipo de otimização requer mais pensamento crítico, visão de métricas e 
conhecimento do comportamento da conta. Vamos a elas:

2.4 Otimizações extraordinárias



II
Busca paga Otimização Otimizações 

extraordinárias

A ação mais rápida é uma otimização de lances (item 2.3.3) focada 
em aumentar os CPCs. Uma boa prática é filtrar por termos de 
posição ruim, porém com ROI dentro ou melhor que o esperado.

Revisão de termos abaixo do lance de primeira página (item 2.3.6). 
Nesse caso vale aumentar o período de análise desses termos 
para 2 anos ampliando a gama de oportunidades de palavras que 
podem ser (re)ativadas. Não é impossível que existam palavras na 
conta que nunca tiveram um CPC máximo alto o suficiente para 
receberem um bom volume de impressões, esse pode ser um bom 
momento para testá-las

Esse também é um bom momento para testar adicionar termos 
mais amplos. Por exemplo, o termo “investimento” em uma 
campanha de um banco de investimentos. Uma boa prática é 
colocar esses termos inicialmente em uma campanha a parte de 
orçamento controlado e começar na configuração exata. Isso deve 
evitar que o custo deles extrapole o esperado e venha a prejudicar 
palavras boas (ao atingir o orçamento diário). De qualquer forma, 
acompanhe essas palavras com frequência após a ação.

Você também pode replicar as campanhas de melhor rentabilidade 
com as palavras em ampla ao invés de ampla modificada. Nesse 
caso é importante iniciar com um orçamento que seja pelo menos 
metade do investimento diário da campanha original e incluir essa 
informação no nome da campanha:

Campanha original em ampla modificada:
J_GP_eletro_TV_plasma

Campanha em ampla:
J_GP_eletro_TV_plasma_ampla

 2.4.1 - Otimização focada em volume de vendas

Não é incomum, ocorrer uma mudança repentina no direcionamento tático 
das campanhas.No caso, aumentar as conversões, mesmo que isso sacrifique 
o ROI. Nesse caso as otimizações possíveis, são: 
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Para essa estratégia ser bem sucedida, daqui para frente, ao 
adicionar ou negativar uma palavra em uma dessas campanhas, 
replique a ação na campanha réplica ou na original.

Adicione novos tipos / testes de campanha. O DSA por exemplo é 
uma boa opção para campanhas com muitos produtos.

Por fim, uma boa prática também é buscar adicionar mais palavras 
a conta. Além do relatório de termos de pesquisa boas fontes 
também são:

-Busca interna do site (quando aplicavel) , normalmente 
disponivel no Google Analytics.
-Ferramentas que exibam resultados da concorrência e/ou 
de SEO: google search console, SEMrush, similarweb, etc.
-Retornar a ferramenta de palavras-chave para buscar 
novas vertentes ou variações.
-Testar ou re-testar termos mais genéricos ou sem 
associação tão direta com o produto.

 2.4.2 - Otimização focada em rentabilização

É uma otimização oposta a de ganhar 
volume, vale ressaltar que, via de regra, 
é mais fácil ganhar rentabilidade do que 
volume de vendas em uma conta. 
Isso porque as primeiras posições do Google tendem a ter uma relação 
incremental ruim (o CPC aumenta muito para um ganho menor em cliques). 
Logo, a ação de diminuir o CPC de termos de ROI baixo costuma “funcionar” 
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com maior frequência que o contrário. Normalmente, nessas situações, bastará 
uma revisão de CPCs focada em diminuir os termos de baixa rentabilidade / 
bem posicionados.
Ainda assim, caso você já tenha muitas palavras perto da terceira e quarta 
posição, considere também reverter as piores campanhas para configuração 
de palavra exata (alterando a nomenclatura da campanha), principalmente 
se as campanhas apresentam com frequência termos de pesquisa pouco 
relacionados ao produto.
Caso seja necessário um controle forte do orçamento, além de diminuir os 
CPCs, diminua também o orçamento diário das campanhas para garantir que 
o orçamento da conta fique dentro do esperado.

 2.4.3 - Sazonalidade

Uma situação sazonal é um momento que você sabe que haverá 
um pico de interesse e/ou conversão por um determinado 
produto. Um bom exemplo são mochilas escolares, a tendência 
é que tenha um aumento de conversão e de buscas antes do 
ínicio das aulas em janeiro/fevereiro e novamente em julho.

Antes do período sazonal iniciar é um bom 
momento para rever os CPCs e testar 
novos anúncios. 
Se você já tiver um conhecimento preciso do início do ciclo você pode 
aumentar os CPCs antes mesmo dos resultados melhorarem, se adiantando a 
concorrência!
O mesmo pode ser feito assim que o período promocional terminar: já diminua 
o CPC antes mesmo dos resultados caírem.
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 2.4.4 - Promoção

 2.4.5 - Testes landing page

Bem similar a situação sazonal, porém trata-se de uma promoção no site ou 
ao menos uma linha de produtos. É um bom momento para programar novos 
anúncios (programe para que pausem no término da promoção) e aumentar os 
CPCs logo antes da promoção começar.
Assim como na a situação sazonal, se programe para inverter as alterações 
assim que a promoção terminar.

A otimização de teste A/B de landing pages normalmente 
são reservadas para contas que tem maturidade em testes no 
textos de anúncio e já tenha resolvido os principais problemas 
de velocidade e responsividade no mobile.

Sempre realize os testes nos grupos de 
anúncio mais relevantes. 
Os primeiros testes devem ser, sempre que viável, no intuito de segmentar 
melhor a landing page, de acordo com os termos do grupo de anúncios.
Por exemplo, vamos supor que a palavra “graduação a distância” atualmente 
esteja sendo enviada para a home do site de uma rede de faculdades. Um bom 
teste é gerar uma landing page que fale somente de EAD e seus benefícios. 
Organize seus grupos de anúncio por investimento e verifique qual tem a 
melhor oportunidade de segmentação de landing page. No caso acima, enviar 
para a home as buscas pela palavra “faculdade” parece adequado o suficiente, 
por mais que ela seja mais relevante que “graduação a distância”.
Testes de comunicação também são válidos (diminuir ou aumentar as 
informações na página, focar no preço, etc). Para realizar qualquer teste, é 
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importante você manter somente dois anúncios no grupo: o anúncio “campeão” 
e uma réplica dele com a landing teste. Só altere o texto do anúncio caso a 
landing tenha um approach tão diferente que o texto do anúncio anterior perca 
o sentido (por exemplo: testando uma promoção que não é mencionada no 
anúncio campeão atual). Por fim, nesse caso, o melhor é configurar os anúncios 
para rodarem 50/50 via configuração de campanha (nesse caso monitore 
melhor os demais grupos da campanha) ou experiência do Google Ads.

Atenção: é comum os resultados desse tipo de teste serem 
inconclusivos ou precisem de muito tempo até apresentarem 
uma conclusão. Dado a importancia do teste utilize uma 
ferramenta de verificação estatistica: http://www.cardinalpath.
com/resources/tools/ppc-ad-testing-tool/

Comece a verificar somente após 
acumuladas 50 conversões. 

Se em 6 meses os testes ainda forem inconclusivos, pause o anúncio de pior taxa 
de rejeição e inicie um novo teste. Caso o teste for bem sucedido, considere 
replicar em grupos similares.

Obs1: o mesmo teste de landing pode ser realizado em mais de um grupo 
de anúncios, contanto que sejam grupos com palavras similares. Nesse caso, 
some os resultados para chegar a conclusão. 
Obs2: Caso a sua conta tenha poucas conversões por dia (tendem a ser mais 
comuns e contas de ticket alto) procure uma conversão intermediária para 
análise, como entrada no carrinho e/ou taxa de rejeição.

Busca paga Otimização Otimizações 
extraordinárias
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 2.4.6 Alteração para meta de CPA / ROAS

O modelo de otimização por CPA e ROAS do Google Ads tem tido resultados 
cada vez mais significativos e vale testar em todas as contas, uma campanha por 
vez, de preferência em um momento em que a segmentação já está madura. Se 
estiver gerando melhores resultados que otimização manual, deve-se migrar 
para o modelo automático aos poucos. Leve em conta os seguintes fatores:

Busca paga Otimização Otimizações 
extraordinárias

Evite fazer o teste em um momento de alta sazonalidade ou de 
troca de produtos, vai dificultar a análise de resultado.

Certifique-se que o Google Ads  esteja contabilizando como conversão 
somente o objetivo principal e não metas como “entrada no passo 
1 do carrinho” ou “respondeu a pesquisa”. 

Para clientes que otimizamos por ROI deve-se utilizar o ROAS e 
não o CPA. Caso a métrica de receita ainda não seja capturada pelo 
Google Ads, realize os updates necessários ou importe a transação de 
e-commerce do GA.

Ao migrar uma campanha para lance para CPA/ROAS procure 
seguir a recomendação do Google Ads (contanto que ela não 
apresente uma recomendação de CPA mais que 30% mais alta 
que a média dos últimos 30 dias).

Ao realizar a virada, sempre procure colocar como orçamento 
diário um valor 10% acima do dia de maior investimento dos últimos 
7 dias. 

Para o primeiro teste, procure faze-lo em uma campanha de 
tamanho médio e procure roda-lo por pelo menos 30 dias antes de 
concluir que não funcionou. Nos primeiros dias o resultado pode 
piorar.

Evite mudar o CPA com muita frequência. É melhor realizar um 
corte de 40% em um dia do que dois de 20% em dias diferentes. 
Idealmente o melhor é esperar pelo menos 2-3 dias antes de alterar 
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os lances novamente, principalmente se não houverem pelo menos 
50 conversões acumuladas. Um bom indicador é se o investimento 
diário da campanha estabilizou, é um indicativo de que o Google 
encontrou um ponto de equilíbrio. Se você não puder esperar 
procure também diminuir o orçamento diário da campanha. Não 
permita que a campanha invista muito dinheiro com um CPA ruim 
em nome do discurso “vamos esperar a otimização funcionar”, essa 
melhora pode não vir.

Para campanhas que tenham a mesma meta de CPA / ROAS utilize 
a estratégia de portfólio.

Inclua na campanha os públicos de remarketing. O Google Ads vai 
utilizá-los como critério para modificação de lances.

Ao iniciar uma campanha por CPA / ROAS retire todos os 
modificadores de bids.

Palavras na configuração ampla ou ampla modificada (se houverem 
campanhas só com palavras em ampla, vale começar com elas).

Campanhas que gerem um alto volume de conversões (mais de 25 
por dia seria o ideal)

Campanhas de baixa sazonalidade, calendário promocional e 
oscilações na taxa de conversão em geral (entrada e saída de 
novos produtos por exemplo). Todo bid manager tende a trabalhar 
melhor quando a taxa de conversão não oscila muito ao 
longo do tempo.

Em geral, a otimização por CPA / ROAS tende a funcionar melhor para:

Lembre-se: qualquer bid manager vai se basear no histórico para realizar 
alterações. Se existe algum evento que vai ter um impacto na conversão 
(promoção, acabou o estoque de um produto forte, black friday, etc) é importante 
se antecipar, aumentando ou diminuindo a meta de CPA preventivamente ou 
mesmo migrando para o modelo de CPC por um curto período de tempo.
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Em todo caso, uma campanha de CPA / ROAS torna desnecessário a maior 
parte das otimizações associadas ao lance: alterações de CPC, termos inativos 
e em geral modificadores de lance.
Os modificadores de lance ainda podem ser utilizados para campanhas de 
CPA como forma de calibrar os lances para regiões estratégicas. Por exemplo 
se o lead de SP tem maior taxa de conversão para a venda (e a venda é offline) 
ainda faz sentido ter um modificador de bid mais alto para SP (e provavelmente 
um custo por lead mais alto também). 
No entanto, o modificador de lance não irá funcionar em campanhas de ROAS, 
a não ser que esteja setado em -100%.

Busca paga Otimização Otmização do PLA 
Google shopping

O PLA demanda otimização de lógica similar às campanhas tradicionais de 
pesquisa, porém utilizando métodos diferentes:

2.4 Otimizações extraordinárias

O acompanhamento de termos de pesquisa deve ser realizado 
semanalmente como nas campanhas tradicionais. Mas servirá 
somente para negativação de palavras, não para re-segmentar ou 
adicionar palavras novas, uma vez que esse processo é automatizado. 
Você também pode negativar palavras em campanhas ou grupos 
caso certos termos estejam sendo acionado com muita frequência 
para um produto pouco adequado a ele (exemplo: buscas por 
geladeira acionando com frequência anúncios de frigobar).

Como estará otimizado por ROAS em geral a necessidade de 
mudança de lances é menor. Evite alterar lances de ROAS com 
muita frequência: deixe rodar pelo menos 2 dias após um update e 
só altere caso haja uma mudança muito significativa de resultados 
ou mudança de diretrizes estratégicas. Se necessário, ajustar o 
orçamento diário pode ajudar no controle.
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A exceção é a campanha de produtos, que deve ser gerenciada 
como um grupo de anúncios tradicional em termos de alterações 
de lance.

Em relação a campanha de produtos, o ideal é que ela tenha 
rotação. Um produto que já está ativo há duas semana, já ganhou 
relevância (e deixou de ser uma aposta) pode ter seu grupo 
pausado (o anúncio dele passará a ser ativado pelas campanhas 
de categorias).

O acompanhamento da entrada de novos produtos e categorias, 
no entanto, é crucial para uma campanha de PLA: fique atento 
a entrada de novos produtos importantes e esteja alinhado em 
relação tática comercial. Seja pro-ativo em solicitar notificação de 
novos produtos e lançamentos importantes com antecedência.

Acompanhar os produtos que estão sendo mais exibidos é uma 
boa forma de entender os produtos mais relevantes (podem ser 
utilizados em uma estratégia de display por exemplo).

 Inicio de campanha

2.6 Checklist

Upload da campanha ocorre pela manhã entre segunda e 

quinta-feira.

Os anúncios estão aprovados

As configurações de campanha estão ok

Ajustes diários de CPC e orçamento diário

Otimização de termos de pesquisa no segundo dia

Ao término da primeira semana, nenhuma campanha está 

atingindo o orçamento diário
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 Otimizações de Rotina

 Otimizações extraordinárias

Controle de investimento e objetivos

Alteração de CPC

Check de orçamento diário

Aumentar CPCs

Revisão de termos inativos

Adicionar termos amplos

Otimização de termos de pesquisa

Teste de anúncios

Termos inativos

Quality score

Modificadores de lance

Extensões de anúncio

Atualização de produtos

Diário:

Aumentar conversões:

Semanal:

Mensal:

De acordo com demanda:
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Configuração de palavras

Novos tipos de campanha

Novas fontes de palavra-chave

Diminuir CPCs

Configuração de palavra-chave

Controle de orçamento diário

Revisão preventiva de CPC

Novos anúncios

Velocidade e responsividade no mobile com nota acima 

de 70 no page speed insights

Landing pages segmentadas de acordo com as buscas.

Somente 2 anúncios por grupo

Rotação de anúncios configurada para 50/50

Análise após 50 conversões acumuladas

Não realizei a virada em um momento sazonal 

ou promocional

Conversão estão contabilizando somente o 

objetivo principal

Melhorar rentabilidade:

Sazonalidade / promocão:

Landing page:

Alteração para meta de CPA/ROAS
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Caso a otimização seja por ROI estou capturando os da-

dos de receita

Segui a recomendação do Google Ads, contanto que o CPA 

não esteja mais que 30% mais alto que a média dos últi-

mos 30 dias

Ajustei o orçamento diário para um valor 10% acima do dia 

de maior investimento dos últimos 7 dias. 

Realizei os primeiros testes em campanhas de relevância 

média (idealmente ao menos 25 conversões por dia)

A não ser que o CPA tenha piorado muito (mais de 50% 

mais alto) deixei o teste rodar por pelo menos 30 dias an-

tes de tirar conclusões.

Evito mudar a meta com muita frequencia

Para campanhas que tenham a mesma meta de CPA / 

ROAS utilizei a estratégia de portfólio.

Inclui na campanha os públicos de remarketing. 

Ao iniciar o teste retirei todos os modificadores de bids.

Se possível, priorizei campanhas com alta relevância de 

palavras em ampla.

Caso ocorra algum evento (promoção, falta de produtos) 

que vá ter impacto na conversão, ajustei os lances 

com antecedência
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Negativação de palavras deve seguir ocorrendo 

semanalmente

Sigo as otimizações de otimização por ROAS do item 2.4

Gerencio a campanha de produtos por lances de CPC

Caso um produto já tenha ganhado relevância posso 

pausa-lo na campanha de produtos cerca de 2 semanas 

após sua ativação.

Sou informado com antecedência da entrada de novos 

produtos e categorias, trabalhando as campanhas de 

acordo com a estratégia comercial do cliente.

Otimização do PLA / Google shopping

Busca paga Otimização Checklist
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1.    Planejamento

Via de regra GDN é uma dinâmica menos 
detalhista que a rede de pesquisa. 

No entanto, por atingir o usuário em um momento diferente, 
os aspectos de comunicação mais tradicionais (formato, 
mensagem, produto) ganham importância.

Tende a exigir mais criatividade e tentativa-e-erro para chegar na segmentação 
certa (público) alinhada com a comunicação certa (produto, mensagem 
e formato). Apesar da expectativa de rentabilidade ser menor é um pilar 
importante para uma conta ganhar volume de conversões e exposição.

Ao passo que busca paga depende de um conhecimento alto acerca das 
características dos produtos, a fase de planejamento de GDN requer um 
conhecimento maior acerca do público: quem é, por onde navega e como 
funciona seu ciclo de compra.
O Google oferece muitas opções de segmentação (e combinações dessas 
segmentações) o que pode dificultar a decisão inicial de por onde começar e 
quantas segmentações testar. As segmentações a serem testadas abaixo estão 
em ordem de prioridade de acordo com expectativa de conversão.

1. 1 Segmentação

Google Display 
Network

Planejamento Segmentação
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A estrutura deve seguir o mesmo padrão de nomenclatura 
da rede de pesquisa com atenção para o nível de grupos de 
anúncio que devem representar o público selecionado, não a 
mensagem (que pode mudar ao longo do tempo). 

Ou seja, é melhor o nome do grupo ser “fãs 
de formula 1” do que “relogio da ferrari em 
promoção”
Procure reservar um mínimo de 7K de investimento mensal para cada 
segmentação (se você tiver, por exemplo, 15K de investimento, faça somente 
campanhas de remarketing e contextual inicialmente).

Google Display 
Network

Planejamento Segmentação

 1.1.1 Remarketing

Caso o site já tenha um tráfego significativo (acima de 20 mil visitas por mês) 
vale iniciar uma campanha de remarketing no Google Ads e em outros canais, 
uma vez que o resultado de remarketing tende a ser comparável ao de Busca 
Paga (há exceções, não tome como regra que o remarketing sempre funciona). 

Ao iniciar uma campanha de remarketing 
é muito importante entender o site e os 
principais fatores de navegação que levam 
a conversão. 
Como ponto de partida utilize a seguinte tabela de recência X navegação:
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Recência da 
visita / navegação Home

Página de 
categoria

Página de 
produto Carrinho

1 dia 0%

-15%

-30%

30% 70% 130%

15% 55% 115%

-20% 20% 80%

0% 40% 100%

-50%

-70%

-90%

entre 1 e 3 dias

Entre 3 e 7 dias

Entre 7 e 15 dias

Entre 15 e 30 dias

Mais de 30 dias

-40% 0% 60%

-60% -20% 40%

Tabela de segmentação de públicos: Recência x Navegação - 
Propensão de compra

A propensão de compra reflete a taxa de conversão esperada para cada um dos 
públicos: quando mais recente a visita e mais perto da conclusão de compra 
a saída, maior será a conversão (isso deve ser refletido nos lances iniciais 
de CPC). Pela tabela seriam 49 grupos de anúncio mas procure agrupar os 
segmentos com poucos usuários (menos de 2 mil) para a veiculação não ficar 
comprometida.

E atenção, a tabela não precisa ser 
seguida a risca, é importante estudar o 
site e entender os principais fatores de 
conversão. 
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Por exemplo, um determinado site pode ter muitas visitas a 
página de “quem somos” e é um público tão qualificado quanto 
quem visita uma página de produto. Outro site pode ter uma 
queda brutal de conversão a partir do quinto dia após o usuário 
deixar o site. Nesse caso, o melhor é fazer um segmento de 3 
a 5 dias ou de 1 a 5 dias ao invés de 3 a 7 dias. 

Ou ainda: o site tem acessos de uma campanha de afiliados de baixíssima 
qualidade, então esse é um público que deve ser excluído, independente da 
recência ou da página visitada.

Evite qualquer intersecção de públicos 
entre as segmentações. 
Por exemplo, se o usuário navegou pela home e saiu na página de categoria 
ele não deve constar no público da home. Ou seja, cada fase do funil deve 
negativar todas as fases abaixo dela (todas as fases e não somente a fase abaixo, 
o usuário pode navegar pela home e pela página de produto sem passar pela 
página de categoria). Por conta disso o público que já realizou a compra deve 
ser negativado em todas as segmentações. 
Lembre-se: entenda bem os fatores que determinam a conversão do seu 
público no site antes de iniciar uma campanha de remarketing.

 1.1.2 - Contextual

Ao iniciar uma campanha contextual o mais importante é entender o tipo de 
conteúdo que seu público pode consumir ao navegar pela internet. Inicialmente 
o melhor a fazer é um grupo com os termos institucionais e outros diretamente 
associados aos produtos. Faça um grupo para cada produto mas evite utilizar 
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termos potencialmente ambíguos como “boneco” ou “televisão”, a associação 
poderá ocorrer com temas indesejados como sites adultos ou de fofoca. Utilize 
termos diretamente associáveis aos produtos como “lego” ou “sony vaio” sem 
entrar demais no long tail. 

Por fim, considere também termos associados ao público, 
pode ser particularmente útil nos casos em que existe pouco 
conteúdo acerca do produto online. Por exemplo, para venda 
de ternos um publico em potencial são advogados. Nesse caso 
procure palavras associadas ao universo de direito.

 1.1.2 - Smart Campaign

A Smart campaign tende a ser uma boa 
opção com baixo trabalho de manutenção 
devido as regras automatizadas. 
No entanto, por requerer um mínimo de conversões em outras segmentações 
para funcionar, o melhor é aguardar até a campanha contextual ter 50 
conversões antes de começar (apesar dela ficar elegível somente com dados 
da rede de pesquisa). 

Crie um grupo de anúncios para cada produto ou categoria de 
produtos, testes de mensagem podem ser feitos com anúncios 
diferentes dentro do mesmo grupo.
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 1.1.4 – DSK - Segmentação por canais

 1.1.5 - Gmail Ads

 1.1.6 - Outras segmentações

A segmentação por canais pode funcionar em casos 
específicos, se houver certos verticais que performam muito 
bem para o segmento do cliente (exemplo: um canal de 
tecnologia relevante como o techtudo para vendas de cartão 
de memória). 

No entanto, os casos em que a segmentação de canais funcionam melhor que 
a contextual tendem a ser exceções e não a regra.

Apesar de ser um formato promissor o Gmail ads dificilmente apresenta bons 
resultados. A exceção é nos casos em que se utiliza uma segmentação sobre 
uma base de clientes já existentes, similar ao custom audiences do Facebook. 
Caso você não tenha acesso a essa base, só realize testes em Gmail ads em 
último caso.

Os algoritmos por trás de segmentações de interesses, público similares, 
categoria entre outros estão sempre sendo revistos e atualizados pelo Google. 
Vale sempre testar, particularmente em um momento em que o Google notifica 
a ocorrência de um update ou insere a conta em um beta. 
No entanto, via de regra, essas segmentações restantes não costumam gerar 
bons resultados no Google Ads. Por conta disso, só faça esse tipo de teste em 
campanhas mais maduras - que já testaram no mínimo remarketing, contextual 
e smart campaign.
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Lembre-se: ao passo que search depende mais de um bom 
mapeamento de todo o portfólio, GDN tende a depender mais 
de boas ofertas (chamar atenção), logo escolher o produto 
certo faz a diferença (quando o site tem grande variedade de 
produtos).

Comece verificando os produtos mais 
vendidos do site (e também as apostas e 
lançamentos) e procure encontrar o público 
certo para elas dentro das segmentações 
da GDN. 
A lógica inversa (começar pelo público para depois definir o produto) também 
pode funcionar. Isso porque muitas vezes um produto mais vendido tem um 
público mais difícil de segmentar do que um produto de nicho - que tende a 
consumir conteúdo específico, sendo mais fácil de localizar.
Por exemplo, em uma loja de vestuário masculino o item mais vendo é uma 
camiseta branca padrão. É difícil de segmentar um público na GDN que esteja 
no momento de comprar uma camiseta básica, a dispersão da mensagem tende 
a ser alta. No entanto, o décimo produto mais vendido é uma camiseta geek: 
que é um público mais fácil de localizar e consome conteúdo específico acerca 
da temática da camiseta (star trek, quadrinhos, etc).
De forma geral GDN tende a ser mais relevante em compras de impulso, que 

1.2. Comunicação
 1.2.1 Produto
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envolvem ticket mais baixo e produtos de desejo. Claro que existem exceções 
como um anúncio de um Notebook acer em uma página de conteúdo que faz 
o review desse notebook (ou seja, atingindo o usuário no momento certo). Por 
isso mesmo é fator crucial de sucesso pensar sempre na relação de 
produto e oferta.

A ressalva fica para a segmentação de remarketing, cuja 
natureza de divulgação de portfólio e resposta a demanda 
tem mais similaridades com rede de pesquisa.

O Google Ads  suporta diversos formatos (video, banner, etc) e tamanhos (300x250, 
1600x600, etc) diferentes. Sempre coloque anúncios de formatos diferentes 
em grupos ou campanhas específicas para eles - mesmo se a segmentação for 
a mesma. Já tamanhos diferentes devem iniciar no mesmo grupo. Os principais 
formatos da GDN são:

Anúncios de imagem: O formato mais comum na GDN 
apesar de ter perdido espaço nos últimos anos. No início basta começar com 
os formatos de 300x250 e 728x90 já que eles respondem por mais de 70% 
do inventário. Uma vez que esses anúncios exigem certo esforço de produção 
o melhor é focar para testar diferentes mensagens nesses formatos. Uma vez 
tendo uma linha de comunicação vencedora, pode-se expandir a veiculação 
para mais formatos.

Anúncios dinâmicos: Formatos que dinamicamente mostram 
informações como produto e preço, devem ser usados sempre que possível 
como primeira opção em remarketing. Quando a categoria nao possibilita 
anuncios dinamicos, utilize anúncios de imagem tradicional em remarketing.

 1.2.2  formato e tamanhos
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Anúncios responsivos: Tem aposentado os tradicionais 
anúncios de texto. São formatos fáceis de produzir que se integram ao 
conteúdo. Opção padrão para smart campaigns.

Anúncios de vídeo: Vídeo é um formato que dificilmente cumpre 
um bom papel de conversão sendo mais associado a campanhas institucionais. 
No entanto, há exceções em conteúdos ou segmentações muito específicas 
(em combinação com uma segmentação de remarketing por exemplo). Em 
campanhas de vendas deve ser testado somente em contas maduras que já 
passaram por testes diversos nos demais formatos e segmentações.

É sempre importante lembrar que os 
anúncios display atingem o usuário em 
um momento que ele não está buscando 
o seu produto. 
A atenção que ele dará para uma mensagem publicitária será 
curta, por isso é muito importante ser direto ao ponto e ser 
conciso no volume de informações na mensagem.

No entanto é injusto dizer que o formato estático (JPG) é “melhor” que formatos 
animados, uma vez que é comum apresentar melhores resultados de CTR. O 
anúncio animado pode funcionar melhor (porque é mais chamativo) contanto 

 1.2.3  Mensagem

  1.2.3.1 Anúncios estáticos x animados
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que se tenha em mente que o banner não é um formato de storytelling e que 
a animação deve ser utilizada somente como chamariz para a mensagem (ou 
rotação de 2 atributos diferentes de um determinado produto).  Uma vez que o 
usuário provavelmente não vai olhar para o banner assim que a página carregar, 
é bem provável que ele não comece a assistir no ponto 0, o entendimento tem 
que ser claro em qualquer frame. Por exemplo, uma forma pouco eficiente 
de animação:

Uma outra versão da mesma mensagem seria: 

Frame 1: 
Você sabia que pode 
economizar até 
R$ 300 por mês?

Frame 3: 
O serviço mais 
recomendado 
por especialistas

Frame 4: 
Clique aqui e veja 
você mesmo!

Frame 2: 
Basta contratar o 
serviço conta fácil.

Economize R$ 300 por mês com o conta fácil! Clique e confira. 

Essa segunda versão pode ser estática ou ter uma animação 
simples como moedas caindo em um porquinho. Ela tende 
a ser mais eficiente. Importante incluir sempre um botão 
com call-to-action. Nesse caso, ao invés de “clique e confira” 
poderíamos utilizar “Quero economizar!” ou “é pra já”.
Não quer dizer que o formato não possa ser criativo, mas é 
crucial que se apresente uma mensagem concisa e clara. 

Vale ressaltar que o anúncio estático em JPG é bem mais fácil de produzir, em 
contas que precisam de velocidade e atualização frequente, não há problemas 
em tê-los como opção padrão.
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  1.2.3.2  Histórico e atualização de anúncios

Caso haja mais de uma mensagem no mesmo formato para o mesmo público, 
mantenha elas rodando no mesmo grupo. Por exemplo, você pode ter 2 anúncios 
de banner 300x250 rodando no mesmo grupo com as seguintes mensagens:

A não ser que esteja segmentado somente para o público 
de dell XPS, nesse caso vale grupos de anúncios diferentes. 
Mas note que o anúncio do Dell XPS pode ser “repetido” na 
segmentação mais abrangente de “notebooks dell”. O fato 
de um determinado anúncio estar em uma segmentação, de 
forma alguma exclui ele de estar em outra. Depois de uma 
análise, pause o anúncio de pior performance e inicie um 
novo teste.

O Google Ads dá muito valor ao histórico de um anúncio, por conta disso, ao 
pausar todos os anúncios de um grupo para subir uma nova campanha, os 
resultados tendem a piorar. Para qualquer categoria sempre tenha pelo menos 
um anuncio constante, cuja mensagem deve permanecer válida independente 
do período. Ele servirá como uma espécie de curinga em um período entre 
troca de mensagens. No caso acima nenhum dos dois anúncios sao bons 
exemplos de anúncios constantes, o preço mínimo da categoria pode mudar 

  mob mU .oçerp ed radum uo ratogse edop odaicnuna oledom o omoc missa
exemplo seria:

Notebooks Dell a partir de 12X de R$ 159,99

Notebooks Dell a partir de 12X de R$ 159,99

Ultrabook Dell XPS 13 por 12X de R$ 259,99
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O parcelamento em 12X tende a ser uma condição imutável para certas 
categorias e também funciona bem como chamariz, daí sua popularidade 
nos anúncios de texto da rede de pesquisa. Outros negócios terão outras 
chamadas, a netflix por exemplo pode usar o “primeiro mês grátis”. O anúncio 
constante muitas vezes é mais eficaz do que anúncios promocionais, dada a 
força do histórico no Google Ads.

Importante que as configurações iniciais de qualquer 
campanha de display, como padrão, exclua qualquer categoria 
classificada como conteúdo impróprio ou adulto. 

Ao iniciar evite um orçamento diário alto para qualquer campanha nova, no 
máximo 5% do total de investimento da conta.
Como lance inicial para remarketing procure se basear no CPC máximo 
utilizado nas campanhas de rede de pesquisa para o segmento de usuários 
que saíram na página de produto (a partir dai estabeleça os lances das demais 
segmentações de acordo com a tabela no item 1.1.1). Para as demais campanhas 
inicie com um CPC máximo 50% menor (com máximo de R$ 2 e mínimo de R$ 
0,50). As demais configurações de campanha devem ser:

A não ser que haja alguma outra diretriz clara (áreas do país que o cliente não 
atende por exemplo) utilize as configurações padrão para o restante.

1.3  Configurações e lance

Dispositivo: todos
Idiomas: todos
Estratégia de lances: CPC manual
Método de exibição acelerado
Rotação de anúncios: exibir os anúncios esperados para 
fornecer mais cliques
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 Segmentação

 Contextual

 Smart campaign

 Produto

 Remarketing

1.4 Checklist

A nomenclatura dos grupos reflete o público selecionado

Grupos com poucas palavras de acordo com termos in-

stitucionais, produto e público

Campanhas de display já tem 50 ou mais 

conversões acumuladas.

Analisei os produtos mais vendidos, lançamentos e

apostas comerciais

Tracking do Google Ads instalado ou integração com GA OK

Site tem mais de 30 mil acessos por mês

Públicos criados com mais de 2 mil usuários por lista

Públicos específicos negativados nos públicos mais amplos

Codificação automática do Google Ads ligada

URLs de destino estão sem os parâmetros manuais do GA
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 Formato e tamanhos

 Mensagem

 Configurações e lance

Coloquei formatos diferentes em campanhas e tamanhos 

diferentes no mesmo grupo.

Para anúncios de imagem comecei somente com os 

tamanhos 728x90 e 300x250

Utilizei anúncios dinâmicos em remarketing se possível

Utilizei anúncios responsivos para smart campaigns

Estou veiculando anúncios claros e concisos, com 

call-to-action.

Tenho pelo menos 1 anúncio constante (com mensagem 

válida independente do momento) em todos os 

grupos de anúncio.

Novas campanhas têm no máximo 5% do budget total 

como orçamento diário

CPC máximo de remarketing é equivalente ao utilizado na 

rede de pesquisa (para usuários que saíram nas páginas 

de produto)

Para as demais campanhas o CPC máximo inicial deve ser 

50% menor que a rede de pesquisa (com máximo de R$ 2 

e mínimo de R$ 0,50)
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Configurei as campanhas:

 Dispositivo: todos

 Idiomas: todos

 Estratégia de lances: CPC manual

 Método de exibição acelerado

 Rotação de anúncios: exibir os anúncios esperados  

 para fornecer mais cliques

Assim como em rede de pesquisa procure sempre subir as 
novas campanhas pela manhã e evite o upload nas sextas-
feiras. Se algumas horas após o upload a campanha estiver 
zerada ou com um volume de impressões muito baixo, verifique 
na seguinte ordem:

2.  Otimização
2.1 Início da campanha

Aprovação de anúncios.

Revise novamente as configurações da campanha

Aumente o CPC em pelo menos 20%. Se sua campanha não tiver 
impressões, aumente em pelo menos 50% o CPC. Se necessário, 
repita essas operações de 3 em 3 horas.
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Feito os ajustes necessários, siga verificando a campanha ao longo do dia. 
O mais importante nesse momento é realizar ajustes de CPC e orçamento 
diário, ou seja, os mesmos protocolos que utilizamos em rede de pesquisa. 
Os processos a seguir tendem a ser muito utilizados nos primeiros dias de 
campanha, mas também valem ao longo de toda a gestão da conta:

Orçamento diário ROI Ação

Atingido
Sem amostragem 

(inconclusivo)

Sem amostragem 
(inconclusivo)

Bom

Bom

Ruim

Ruim

Atingido

Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Aumentar o CPC, mas somente enquanto 
houver oportunidade de melhorar posição 

média e/ou impression share

Aguarde mais alguns dias 
antes de diminuir os CPCs

Aumentar CPC se investimento geral 
da conta estiver baixo. Do contrário 

mantenha CPC

Aumentar o orçamento

Diminuir o CPC

Diminuir o CPC

Obs: utilizamos como métrica de referência o ROI, mas pode ser qualquer métrica que representa a 
rentabilidade: CPA, CPL, etc.
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Lembre-se: com exceção de remarketing procure já alinhar 
uma expectativa de rentabilidade mais baixa para GDN. 
Normalmente, um ROI até 30% mais baixo em GDN do que 
a média de rede de pesquisa sem institucional costuma ser 
considerado um bom resultado (pode variar de acordo com o 
segmento - não é impossível display ter melhores resultados 
que search).

Vale também revisar os canais em que os 
anúncios estão aparecendo.

Caso surjam canais que parecem inapropriados para a campanha em questão, 
negative de imediato (normalmente apps, sites de jogos, etc). Novamente, a 
exceção é remarketing, onde deve-se evitar a negativação de canais a não ser 
em casos extremos (a prioridade é encontrar aquele público, não importa 
o canal).

Otimização por CPC na GDN segue de forma similar a de pesquisa com a 
diferença de que não existe um indicador claro de que certa segmentação 
atingiu seu limite (como a posição média e o share de impressões de palavra 
exata na rede de pesquisa) o que restringe os critérios de otimização somente 
para CPA/ROI. 

 2.2 Otimização de lances

  2.2.1 - otimização por CPC



III
Google Display 
Network

Otimização Otimização 
de lances

Rentabilidade da segmentação está 
acima da meta em

mais de 
50%

40% ou 
mais

30% 20% 0% -20% -40%  -60% ou 
mais

Entre 5% e 
20%

Entre 20% 
e 50%

mais de 
50%

Entre 20% e 
50%

Entre 
5% e 
20%

Na média ou 
até 5% de 
diferença

Rentabilidade da segmentação está 
abaixo da meta em

Vale ressaltar: em grupos de anúncios relevantes da GDN observe o resultado 
por canais. Principalmente ao diminuir o CPC, é possível que haja um ou mais 
canais que seja importante manter ou mesmo aumentar o CPC, porque a 
rentabilidade deles está particularmente boa.
Ao aumentar o CPC fique atento para o comportamento do grupo: casos não 
haja incremento de conversões (somente de custo), retome ao patamar anterior 
(lembre-se: o objetivo é ganhar volume, não prejudicar a rentabilidade). Vamos 
supor que um determinado grupo contextual esteja com o seguinte resultado:

A meta de CPA é R$ 70. Como estamos bem abaixo faz sentido aumentar os 
bids em pelo menos 40%. O resultado no período seguinte foi:

Investimento Conversões CPA

R$ 3.500 103  R$   33,98

Investimento Conversões CPA

R$ 5.000 110  R$   45,45
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Com um adicional de somente 7 conversões o resultado foi um 
CPA incremental acima de R$ 200. Ou seja, a segmentação 
passou do seu ponto ideal de rentabilidade e os bids devem 
voltar a diminuir (por mais que o CPA ainda esteja abaixo do 
objetivo). O que ocorreu foi equivalente a aumentar o lance 
de uma palavra-chave na posição 1.2 na rede de pesquisa: o 
incremento foi só de CPC e custo.

Apesar de iniciarmos as campanhas de GDN com lance por CPC, passado as 
primeiras semanas de campanha - e pelo menos um bom número de conversão 
acumulado (esse número pode variar com o tempo, o melhor é seguir a 
recomendação corrente do Google) - devemos alterar a estratégia de lance 
para CPA ou ROAS.

A otimização por CPA evoluiu muito para GDN nos últimos anos e tem sido 
utilizada com sucesso em diferentes segmentos. O Google Ads consegue otimizar 
o lance com muito mais granularidade pois utiliza critérios não disponíveis na 
otimização por CPC (como browsers) e também consegue trabalhar melhor 
lances únicos de CPC considerando o cruzamento das segmentações (interesse, 
canais, contextual, etc). Por exemplo, dificilmente fará sentido criar 30 grupos 
de anúncio para cada dia após o abandono de carrinho em uma campanha de 
remarketing. A otimização por CPA resolve esse problema, necessitando de 
somente um grupo de anúncios que já otimiza os lances considerando tanto a 
recência quanto a navegação do usuário.
De fato, ao contrário da campanha de CPC, quando menor a granularidade 
dos grupos, melhor a campanha consegue trabalhar. Por isso, considere com o 
tempo diminuir o volume de grupos de anúncios conforme as campanhas por 
CPA ganham maturidade. Procure criar grupos diferentes somente caso seja 
necessário atingir diferentes públicos por conta da mensagem. Obs: sempre 

  2.2.2 - Mudança para CPA
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Ao migrar a estratégia de lance para CPA procure seguir a 
recomendação do Google Ads, (contanto que ela não apresente 
uma recomendação de CPA mais que 30% mais alta que a 
média dos últimos 30 dias). 

Não tenha receio de iniciar com uma meta mais alta que o objetivo se 
necessário, basta ter o cuidado de controlar o investimento com o orçamento 
diário. Inclusive, ao realizar a virada, sempre procure colocar como orçamento 
diário um valor 10% acima do dia de maior investimento dos últimos 7 dias. 
Se estiver em um momento em que é necessário zelar pela rentabilidade não 
tenha receio de começar com um orçamento diário mais baixo que a média 
diária de investimento - nos primeiros dias da virada o CPA pode aumentar 
consideravelmente.

Atenção: caso sua tag do Google Ads não 
capture receita (nos sites em que faz 
sentido aplicar essa variável, como um 
e-commerce) lembre-se de alterar a tag 
para que passe a incluir. 
Sem esses dados a campanha será balizada pelo CPA, logo dará o mesmo 
valor para conversões diferentes (uma camiseta de R$ 30 e um casaco de R$ 
300, por exemplo, terão o mesmo peso na otimização). Em todos os casos em 
que temos conversões de valores diferentes utilize a otimização por ROAS ao 
invés de CPA. No entanto, para efeitos práticos, iremos sempre se referir a 
essa estratégia de lance como “otimização por CPA”.

mantenha em separado as segmentações de remarketing das demais.
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  2.2.3 - Otimização por CPA

Uma vez “virado a chave” para CPA deve-se utilizar um racional 
diferente para alterações de lance. Apesar dos resultados 
melhoraram muito com o CPA o grau de sensibilidade 
do Google Ads a alterações de CPA é imprevisível. Uma 
diminuição pequena de CPA pode interromper a veiculação 
repentinamente ou não ter nenhum efeito visível. 

Novamente a exceção é remarketing, mais previsível pela segmentação ser 
muito focada no público e normalmente contar com maior amostragem de 
conversões. Para todos as outras campanhas, no entanto, considere o seguinte:

Procure colocar a mesma meta de CPA em todos os grupos de 
uma campanha, mesmo que os resultados dos grupos sejam 
diferentes. Normalmente o Google Ads prioriza dois ou três grupos e 
ao diminuir o CPA dos grupos mais importante o inventário “ruim” 
pode escoar para os grupos menores. Ao mudar o CPA, mude em 
todos os grupos.

É comum haver discrepância entre o CPA de meta e o CPA efetivo. 
A meta de CPA da campanha não precisa ser necessariamente 
refletir o objetivo de CPA da conta. Por exemplo, se o objetivo 
é chegar em CPA de R$ 20, pode-se colocar um CPA de R$ 16 
como meta da campanha. Não é incomum ocorrer o inverso em 
todo caso (o CPA da campanha ficar abaixo da meta). Ao alterar o 
CPA pense que você está enviando um sinal ao Google: aumentar 
quer dizer que você quer aumentar o investimento e diminuir quer 
dizer o contrário. De alguma forma é similar a dinâmica de CPC 
máximo x CPC médio da rede de pesquisa, porém com maior grau 
de instabilidade e incerteza. Para deixar mais claro, são 3 fatores 
que são necessários balancear: o CPA de objetivo que você quer 
atingir, o CPA meta inserido no Google Ads e o CPA efetivo atingido.
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Ao contrário de rede de pesquisa procure manter o orçamento 
diário próximo do investimento médio diário, 20% acima tende 
a ser uma boa margem de segurança. Portanto, se a campanha 
investe R$ 1.000 em uma segunda-feira coloque um orçamento em 
torno de R$ 1.200. Para campanhas com investimento baixo pode-
se utilizar uma margem maior. Dado certo grau de imprevisibilidade 
das campanhas por CPA é arriscado manter um orçamento 
folgado: ele pode dobrar o investimento de forma repentina. O 
orçamento diário também é um sinal nas campanhas por CPA: o 
Google entende como um indicador de volume (ele vai forçar mais 
os bids em uma campanha com orçamento de R$ 900 do que em 
uma de R$ 400, com a mesma meta de CPA).

Evite mudar o CPA com muita frequência. É melhor realizar um 
corte de 40% em um dia do que dois de 20% em dias diferentes. 
Idealmente o melhor é esperar pelo menos 2-3 dias antes de alterar 
os lances novamente, principalmente se não houverem pelo menos 
50 conversões acumuladas. Um bom indicador é se o investimento 
diário da campanha estabilizou, é um indicativo de que o Google 
encontrou um ponto de equilíbrio. Se você não puder esperar 
procure também diminuir o orçamento diário da campanha. Nao 
permita que a campanha invista muito dinheiro com um CPA ruim 
em nome do discurso “vamos esperar a otimização funcionar”, essa 
melhora pode não vir.

Apesar dessas dificuldades, a campanha 
de CPA tende a funcionar bem melhor que 
as de CPC na GDN. 
No entanto, tende a ser mais eficiente em um mercado de 
baixa sazonalidade (baixa oscilação da taxa de conversão) e 
com poucas trocas dos anúncios.
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 2.3 Outras Otimizações

  2.3.1 Anúncios 

Apesar da dificuldade de vencer os anúncios 
com histórico, testes com anúncios são 
cruciais para desenvolver a GDN. 
No caso de anúncios de imagem procure focar os testes nos formatos 728x90 
e 300x250, replicando para os demais formatos somente nos casos em que a 
nova arte performar melhor que a anterior (procure deixar somente duas, tres 
no maximo, linhas de comunicação correndo simultaneamente em um grupo 
de anúncios). 
Procure trabalhar tanto ideias completamente novas quanto uma variação no 
atual anúncio vencedor que pode torná-lo mais eficiente. 
Atenção para a performance por tamanho. Se um determinado tamanho 
estiver com uma performance de CPA muito diferente dos demais (para cima 
ou para baixo) vale segmentá-lo em um grupo de anúncios a parte, com um 
lance específico.

Verifique os resultados da campanha por canal e negative ou diminua os lances 
utilizando a mesma mecânica de palavras-chave. Atenção que certas categorias 
podem trazer os resultados para baixo nesse caso negative a categoria como 
um todo (normalmente divulgação em apps ou sites de jogos).

  2.3.1 Canais
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Quando for necessário aumentar o volume de vendas a GDN é mais limitada 
em termos de opções pré-definidas do que a rede de pesquisa. No entanto, ao 
acertar uma determinada segmentação o potencial de ganho pode ser grande, 
o potencial de testes é alto:

Existem diversas alternativas para ganhar rentabilidade na GDN:

  2.3.3 Otimização focada em volume de vendas

  2.3.4 Otimização focada em rentabilização

Aumentar o CPC  ou CPA (atenção para os pontos 
descritos na seção 2.2 - bidding)

Incluir novos tamanhos além do 728x90 e 300x250 
quando aplicável

Testar novas segmentações ou ofertas

Diminuir o lance de CPC ou CPA de grupos ou canais.

Excluir canais de CPA mais alto

Segmentar melhor grupos de anúncios de remarketing, deixando 
de trabalhar segmentos muito abrangentes. 
Por exemplos o grupo de anúncios que mais investe é o segmento 
“home - 15 - 30 dias” com CPA muito alto. Nesse caso você 
segmentar em usuários de 15-20 dias, 20-25 dias e 25-30 dias, com 
lances especificos. Ou então excluir usuários que passaram menos 
de 30 segundos no site. Essa estratégia tende a funcionar melhor 
em campanhas de CPC.
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Nunca deixe de pensar na oferta, que é algo bastante relevante 
em display: será que não conseguimos uma oferta melhor do que 
as anunciadas atualmente?

 Início de campanha

 Configurações e lance

2.4 Checklist

Upload da campanha ocorre pela manhã entre segunda e 

quinta-feira.

Os anúncios estão aprovados

As configurações de campanha estão ok

Ajustes diários de CPC e orçamento diário

Revisão constante de canais na primeira semana 

(exceto remarketing)

Ao término da primeira semana, nenhuma campanha está 

atingindo o orçamento diário

Ao aumentar o CPC, acompanho se houve um incremento 

de conversões

Ao alterar o CPC verifico se entraram ou saíram canais 

importantes do grupo de anúncios

Ao atingir um volume significativo de conversões, altero 

os lances para CPA / ROAS

Google Display 
Network

Otimização Checklist
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Otimização Checklist

 Otimização por CPA

Procuro diminuir o volume de grupos de anúncios, 

pausando ou agrupando grupos menores.

Sempre mantenho as campanhas de remarketing separadas 

das demais.

Ao alterar para CPA utilizo o lance recomendado do 

Google Ads, contanto que não seja 30% mais alto que a 

média dos últimos 30 dias

Na virada para CPA ajusto o orçamento diário da campanha 

para 10% acima do dia de maior investimento dos últimos 

7 dias.

Caso a variável de receita seja importante altero para 

ROAS certificando que a tag do Google Ads está capturando 

essa variável.

Coloquei a mesma meta de CPA para todos os grupos da 

mesma campanha.

Procuro balancear com cuidado  o CPA de objetivo, o CPA 

meta inserido no Google Ads e o CPA efetivo atingido.

Mantenho o orçamento diário próximo do investimento 

médio diário.

Evito mudar os lances com muita frequência.
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 Canais

Verifico os resultados da campanha por canal e negativo 

ou diminuo os lances de acordo com o resultado

 Otimização focada em volume de vendas 

Aumentar o CPC ou CPA 

Incluir novos tamanhos

Testar novas segmentações ou ofertas

 Otimização focada em rentabilização

Diminuir o lance de CPC ou CPA de grupos ou canais.

Excluir canais de CPA mais alto

Restringir segmentos de remarketing

Rever ofertas

 Anúncios

Estou testando 2 ou 3 mensagens diferentes 

por segmentação.

Se um determinado tamanho estiver com uma performance 

de CPA muito diferente dos demais (para cima ou para 

baixo) passo a segmentá-lo em um grupo de anúncios a 

parte, com um lance específico.

Google Display 
Network

Otimização Checklist
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1.    Planejamento

O Facebook ads é uma plataforma de anúncios em constante 
mudança. Apesar de muito poderosa em termos de 
segmentação tende a ser mais imprevisível e apresentar maior 
oscilação de resultados do que o Google Ads. Em contrapartida, 
por não depender de cookies como a GDN (as informações de 
usuário são sempre associadas a login), o grau de assertividade 
para dinâmicas como remarketing e análises como alcance e 
frequência é muito maior. 

A maior parte dos profissionais vai começar gerenciando o Google Ads antes 
de entrar no Facebook Ads, e, apesar das plataformas apresentarem muitas 
similaridades, também tem dinâmicas muito diferentes. Ou seja, entenda o 
Facebook como uma plataforma própria, não assuma que o funcionamento de 
lances, anúncios, etc é igual ao Google Ads.

O Facebook apresenta diversos objetivos diferentes para cada campanha 
criada. É um passo bem importante porque certos tipos de formatos ou 
formas de otimização só estão disponíveis para certos tipos de campanha. Os 
principais tipos utilizados (em ordem de importância) são os seguintes:

Facebook Planejamento Segmentação

1.1  Segmentação
 1.1.1 Objetivo de campanha
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Conversão no website - tipo de segmentação que requer 
um pixel instalado no seu site ou app. Tende a funcionar melhor do que 
campanhas de tráfego ou awareness quando o objetivo é vendas.

Catalogo de produto - Possibilita anúncios similares ao de 
Dynamic remarketing do Google Ads, exibindo dinamicamente produtos de um 
feed de XML. Boa opção para clientes com XML, tais como um e-commerce 
ou companhias aéreas.

Lead ads - O lead ads é um formato capaz de gerar bom volume de 
leads por um custo que tende a ser bem mais baixo do que leads captados 
diretamente no site. É um formato que não tira o usuário do Facebook, apenas 
faz com que concorde em dividir informações de contato. No entanto, os leads 
gerados quase sempre tem qualidade (conversão para vendas) menor que um 
lead gerado no site. É um formato que trabalha muito o impulso do usuário. 
Seja claro na comunicação (explique preço, o que vai acontecer se o usuário 
dar o OK no anúncio, etc) e evite ao máximo ser apelativo para minimizar a 
baixa qualidade dos leads. Acompanhe com atenção a conversão desses leads 
em conjunto com o cliente, lembre-se: gerar um alto volume de leads a um 
custo baixo não é automaticamente um indicador de sucesso. Lembre-se que 
esse formato só faz sentido quando o cliente tem uma estratégia de vendas e 
conversão para esses leads.

Qualquer que seja o objetivo deve-se sempre instalar o pixel do Facebook no 
site e configurar a conversão antes do início da campanha.

Facebook Planejamento Segmentação

Além de todas as informações de usuários disponíveis como segmentação 
no Facebook ainda existem formas de conciliar dados da sua própria base 
de clientes para ganhar assertividade e inteligência na suas campanhas. As 
segmentações que tendem a trazer maior resultado (em ordem de prioridade) 

 1.1.2 Estratégias de segmentação
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Facebook Planejamento Segmentação

estão listadas abaixo. Assim como em GDN, ao iniciar uma conta no Facebook, 
ajuste a quantidade de testes de acordo com o tamanho do seu budget, 
procurando alocar ao menos 5K para cada segmentação:

Custom audiences: É o equivalente de remarketing do 
Facebook. Por associar usuários do Facebook com ações no site, o Custom 
audiences cria um elo mais sólido do que cookies, possibilitando com maior 
assertividade o remarketing cross device por exemplo. Mesmo antes de ter 
pixel do Facebook instalado, tendo dados dos clientes como e-mail e telefone, 
é possível realizar o upload dessa base no Facebook. Por exemplo: usuários que 
abandonaram o processo de compra nos últimos sete dias ou um cross-sell de 
produto complementar para quem comprou um certo item no site. Como nem 
sempre o facebook vai conseguir conciliar as informações (o e-mail de cadastro 
pode ser diferente do utilizado no Facebook por exemplo) procure subir todas 
as informações disponíveis do cliente para aumentar a assertividade do match 
(se tiver 2 telefones do cliente no formulário, por mais que um seja opcional, 
procure sempre conseguir todas as informações conciliáveis disponíveis).

Lookalike: O lookalike é uma segmentação que tende a performar 
muito bem para clientes que tenham uma base de pelo menos alguns milhares 
de clientes. A partir dessa base o Facebook irá criar uma base de usuários 
similares que tende a ser uma das melhores opções de mídia display fora de 
remarketing. Procure criar a primeira base de lookalike com a maior fonte 
de dados confiável de clientes possível. Quanto maior a base original, mais 
assertiva tende a ser a segmentação. Pegar os últimos 6 meses de uma base de 
assinantes é bem melhor que somente o último mês por exemplo. Mas atenção, 
evite misturar dados de usuários de qualidades muito diferentes, por exemplo, 
leads, assinantes que não pagam, assinantes premium, assinantes da versão 
offline do produto, etc. Nesse caso, o melhor seria gerar uma base de lookalike 
para cada uma das bases originais. Procure balancear bem os fatores e use 
seu conhecimento do produto: por um lado convém ter uma base grande, por 
outro lado, não convém misturar tipos muito diferentes em uma mesma base. 
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Exemplo: você sempre ouviu sobre o produto: “o cliente que compra bicicletas 
é muito diferente do restante do nosso público, ele não volta pra comprar mais 
e não se relaciona mais conosco, além de ser um perfil demográfico diferente”. 
Nesse caso, vale testar uma base a parte somente para o cliente que compra 
bicicletas, inclusive com uma comunicação diferente.
Comece gerando lookalikes de 1% (que corresponde ao 1% da base do 
facebook que mais se assemelha com seus clientes). Se essa primeira base 
estiver com boa performance e alcance, amplie para 2% e assim por diante, 
provavelmente antes de chegar nos 10% (o máximo) novos segmentos já não 
serão mais rentáveis.
Uma vez que a estratégia esteja rodando de forma funcional, você pode 
gerar novas bases de lookalike mensalmente (contanto que em um mês o 
cliente consiga gerar uma base de mais de mil contatos ou então dentro das 
recomendações do Facebook).

Demais segmentações: as variáveis de segmentação 
de público que o Facebook disponibiliza de forma nativa já apresenta um 
alto potencial de segmentação, com centenas de variáveis disponíveis e um 
número quase infinito de combinações entre elas. O trabalho de explorar essas 
segmentações em busca de algo que se ajuste ao perfil do cliente é essencial. 
Não se limite ao óbvio. Novamente, para um e-commerce de ternos (onde não 
encontraremos uma segmentação simples, como interesse: ternos), formados 
em cursos de direito são um público natural. Não deixe de combinar fatores 
demográficos (sexo, idade, região, etc) com de interesse. Explore suas opções 
e seja criativo!

Outros pontos de atenção ao criar suas segmentações no Facebook:

Facebook Planejamento Segmentação

As variáveis do Facebook podem ser usadas em conjunto com os 
lookalikes ou custom audiences, seja como forma de restringir o 
público ou de segmentar a mensagem. Por exemplo: utilizar dois 
grupos diferentes por género para segmentar o modelo (feminino 
e masculino) que consta no anúncio.
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Como boa prática, evite grupos com segmentações muito restritas 
(abaixo de 100 mil usuários, idealmente tente chegar em pelo 
menos 1 milhão). 

Atenção em particular para quando utilizar opções para restringir o 
público (homens com mais de 25 anos e com formação em direito) 
ou ampliar (homens que curtem estadão ou folha de são paulo). 

A performance de CPC e taxa de conversão tendem a ser muito 
diferentes nos segmentos mobile e desktop. Dependendo do 
produto a conversão de mobile pode ser equivalente a de desktop 
mas o CPC no Brasil é consistentemente mais baixo no mobile. 
Sempre inicie a mesma segmentação em Ad sets separados de 
mobile e desktop.

Excluir conteúdo adulto, tragédia e conflito, dating, questões 
sociais que podem ser discutidos.

A dinâmica de escolher o produto certo para Facebook levando 
em conta a segmentação selecionada é similar a GDN (verificar 
item 1.2.1 Produto). Assim como na GDN também é importante 
realizar testes de mensagens e procurar ao máximo chamar 
atenção do usuário de uma forma eficiente. 

Pelo inventário do Facebook (ou da rede parceira) ser na maior parte de 
newsfeed, formato difícil de ignorar e de CTR bem mais alto que um banner 
tradicional, procure rotacionar 3 ou 4 anúncios diferentes em um mesmo Ad 
set. O CTR dos anúncios pode variar muito de acordo com a mensagem e a 
amostragem costuma ocorrer de forma rápida, tornando testes de mensagem 

1.2  Comunicação
 1.2.1 Produto e mensagem
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fator crucial para o sucesso. A sensibilidade do resultado de acordo com a 
mensagem é muito alta no Facebook.

Ao contrário da GDN o histórico do anúncio 
não trabalha a favor do resultado. 
A relação de alcance e frequência no facebook deve ser 
acompanhada com muita mais atenção uma vez que o 
mesmo anúncio para o mesmo público pode se desgastar 
rapidamente. Uma vez observada uma diminuição no CTR de 
um ad set é crucial renovar os anúncios (a mensagem ou o 
produto anunciado) e/ou alterar a estratégia de lance para 
atingir novos públicos. 

O conceito de ter um “anúncio constante” que utilizamos na GDN portanto, 
não se aplica aqui.
No entanto, ao iniciar um novo teste em um novo ad set é importante levar em 
conta os aprendizados, iniciando o teste com ao menos 2 versões de anúncios 
vencedores de grupos anteriores. Sempre utilize o bom senso, evidentemente, 
um anúncio vencedor para um jovem de 20 anos talvez não seja adaptável 
para um público mais velho por exemplo.

O facebook oferece uma gama crescente de possibilidade de formatos e 
anúncios. O formato mais eficiente para resultados de conversão no site tende 
a ser o single page ad. Quando existe uma gama grande de produtos muito 
visuais o formato de carrossel também é uma opção a ser testada.

 1.2.2 Formatos
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Facebook Planejamento Configurações 

e lance

O Lead ad também é um formato potencialmente util para 
clientes que precisam de um volume mais alto de leads para 
serem trabalhados em uma equipe externa de vendas, atenção 
para todas as ressalvas do item 1.1.1

Ao contrário da GDN, é preferível rotacionar anúncios de diferentes formatos 
em um mesmo ad set e comparar seus resultados, uma vez que, apesar de 
suas diferenças, os anúncios estão sempre competindo pelo mesmo espaço 
na newsfeed.

A dinâmica de lances no Facebook é menos 
granular que no Google Ads, tornando-a mais 
simples. 
O lance é sempre inserido no nível de Ad set, sem modificadores. 
Inicie com o lance de CPC recomendado do Facebook, sempre 
no quartil mais baixo do range que ele oferecer.

Depois de acumuladas ao menos 25 conversões migre para o modelo de CPA. 
O Facebook oferece o modelo automatico (em que ele vai buscar investir o 
orçamento diário pelo menor CPA possivel) ou outro que você fixa uma meta 
de valor, tal como no Google Ads.
Caso seu orçamento esteja sendo atingido a recomendação é utilizar o modelo 
automático (que tende a performar melhor e garantir a entrega do orçamento 
desejado), do contrário comece com o manual. De qualquer forma a dinâmica 

1.3  Configurações e lance
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e lance

de gerenciamento é similar a observada no Google Ads com 4 metas para se 
atentar: o CPA setado como meta (ou orçamento), o CPA efetivo da campanha 
de acordo com os critérios do Facebook, o CPA efetivo obtido (via google 
analytics) e a meta real a ser atingida (o objetivo de CPA setado em conjunto 
com o cliente tendo como base uma conversão do google analytics).

É importante balancear bem esses elementos, principalmente 
porque o Facebook costuma apresentar um volume de 
conversões consideravelmente mais alto que o Google 
Analytics (por diversos motivos, como modelo de atribuição). 
Por exemplo:

Se o Facebook inicialmente recomendar uma meta diferente de R$ 48, não é 
problema acata-la, mas é importante calibrar para que ela chegue a R$ 48 de 
forma efetiva pelos critérios do Facebook. 

No caso da meta automática lembre-se: a tendência é que 
diminuir o orçamento tenha o mesmo efeito de diminuir o CPA 
(melhore o CPA diminuindo o volume de conversões, focando 
o investimento no melhor público) e vice-versa.

Nunca utilize a janela de conversão padrão do Facebook (7 dias após o clique 
ou 1 dia após a impressão), utilize a janela de somente 7 dias após o clique. 

Meta real (google analytics): R$ 80 de CPA

Diferença entre conversões do Facebook e do GA: 40% 
(para cada 100 conversões do Facebook observamos 60 no GA, 
esse número deve variar consideravelmente de cliente para cliente)

Meta a ser perseguida pelas conversões do Facebook: R$ 48 
(40% de R$ 80)
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No Facebook o nivel de campanha deve refletir o nível de conta - ou ao 
menos de um agrupamento de campanhas -  do Google Ads. Uma campanha 
pode agrupar todos os ad sets (que acaba englobando o nível de campanha 
e grupo de anúncios do Google Ads) de uma determinada estrategia (conversão 
no website, catalogo de produto, etc). A nomenclatura de campanha deve ser 
feita de forma simples portanto:

Como no Google, utilizar abreviações para facilitar a análise posterior:

  J_FB_conversoes

Se, caso uma mesma campanha comece a ter muitos Ad sets, você pode iniciar 
uma campanha somente para certos tipos de segmentação, exemplo:

  J_FB_conversoes_lookalike

No nível de ad set você deve incluir todas as segmentações adicionais que são 
configuradas nesse momento, na seguinte ordem:

1.4 Nomenclatura
 1.4.1 - Campanhas e ad sets

Jussi :: veículo :: estratégia :: subtipo (quando aplicável)
Jussi_facebook_conversoes-no-website

Segmentações regionais \ idade \ gênero :: segmentações por device 
e por rede (quando aplicável)  :: demais segmentações sem ordem 
definida (especificando o tipo)
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Caso seja um grupo de lookalike ou custom audiences deve-se  iniciar com 
essa informação (a nao ser que ela já esteja no nível de campanha). Segue 
alguns exemplos de ad sets:

Homens_27anos-ou-mais_Sao-paulo_mobile_instagram_interesse-star-wars
H_27+_SP_mobile_insta_interesse-star-wars

M_35+_BR_desktop_cargo-gerente-diretor_area-RH

Lookalike1%_20+_BR_mobile

O mais importante é que nenhuma 
informação acerca da segmentação falte 
na nomenclatura. 
A combinação do nome da campanha e nome do ad set deve ser passada 
de forma integral no paramentro umt_campaign do google analytics (procure 
excluir sinais como “+” e “%”, ocasionalmente podem interferir na mensuração):

  J_FB_conversoes_lookalike1_20_BR_mobile
  J_FB_catalogo_H_27_SP_mobile_insta_interesse-star-wars

Isso irá facilitar a análise posterior de resultados. No utm_source sempre deve 
constar o informação “facebook” e no utm_medium a informação “cpc” (mesmo 
se for campanhas de CPA ou CPM, o CPC acaba representando nos padrões 
do analytics qualquer campanha de real time bidding).

Obs: caso o cliente não utilize o Google analytics procure 
equivalentes na ferramenta de preferencia.
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A nomenclatura de anúncios no Facebook também é importante para facilitar 
a análise posterior, dada a relevância de encontrar a melhor mensagem para o 
resultado. Siga a seguinte estrutura:

A parte de mensagem deve ser algo que facilmente faça referência a mensagem 
no anúncios. Evite ao máximo utilizar uma linguagem abrangente ou enumerar 
muitas versão do mesmo anúncio, como: fotoV1, fotoV2, fotoV3, etc. No caso 
acima, se anuncio tiver uma nova versão, busque algo que faça 
referência a diferença:

Obs: o Facebook já disponibiliza uma forma dinâmica de colocar nomes de 
anúncios e outras variáveis como parâmetros de mídia. Utilizá-los facilita muito 
o processo de cadastro do traking.

Por exemplo, um anúncio para um E-commerce de produtos pet:

 1.4.2 - Anúncios

Formato :: Produto/oferta/promoção (quando aplicável)  ::  mensagem

SP_racao-cachorro_labrador-sorrindo-fundo-azul

Single-page_racao-cachorro_labrador-sorrindo
SP_racao-cachorro_labrador-sorrindo
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 Segmentação

1.5 Checklist

O Pixel do Facebook está instalado e funcional.

A conversão está configurada no Facebook.

Escolhi minhas estratégias de segmentação com um 

orçamento de pelo menos 5K para cada

Verifiquei se o cliente já possui uma base de contatos para 

trabalhar Custom audiences. 

Verifiquei se o cliente possui bases de clientes e/ou leads 

para trabalhar lookalikes. 

Ao subir uma planilha para criar uma base utilizei todos os 

dados de conciliação (telefones, e-mails, etc) que o 

cliente possui.

Busquei uma base com maior volume de contatos para o 

Lookalike, porém sem misturar perfis diferentes de clientes 

ou prospects.

Iniciei o lookalike com 1%

Estudei as variáveis de segmentação do Facebook para 

entender as mais adequadas ao público do produto.

Busquei iniciar com segmentos entre 800 mil e 1.2 milhões 

de usuários

Estive atento para as configurações, em particular ao 

restringir ou ampliar o público de um ad set.

Facebook Planejamento Checklist
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Separei o inventário mobile e desktop para todas as 

segmentações.

Exclui conteúdo adulto, tragédia e conflito, dating e 

questões sociais.

 Comunicação

 Configurações e lance

Inclui 3 ou 4 anúncios diferentes por ad set

Acompanhei com cuidado a evolução de CTR dos ad sets, 

testando novos anúncios em caso de queda.

Ao iniciar uma nova segmentação levei em conta os 

aspectos de comunicação que melhor funcionaram em ad 

sets anteriores.

Iniciei os testes com no minimo 2 anúncios de single page 

ad por ad set.

Sempre procuro testar novos formatos de anúncios em ad 

sets já existentes.

Iniciei com o lance de CPC recomendado do Facebook, 

sempre no quartil mais baixo do range que ele oferecer.

Depois de acumulado ao menos 20 conversões migrei para 

o modelo de CPA do Facebook.

Controlo as metas de CPA do Facebook respeitando 

as diferenças com o número de conversões do GA e os 

objetivos de negócio.
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Ao iniciar, utilizei como janela de conversão somente 7 

dias após o clique.

 Configurações e lance

A nomenclatura de campanhas, ad sets e anúncios esta de 

acordo com as regras.

A nomenclatura de anúncios reflete o conteúdo do mesmos 

e são de fácil compreensão

O nome da campanha e ad set está refletido no parametro 

de “utm_campaign” do Google analytcs.

O nome do anúncio está refletido no parâmetro de “utm_

content” do Google Analytics.

2.    Otimização

Ao passo que a tendência no Google Ads é que os resultados melhorem conforme 
você otimiza fatores como lance e orçamento diário, não é incomum a tendência 
no Facebook ser a inversa: os resultados de uma segmentação começam bem 
e depois se desgastam. Novamente, a relação de alta exposição (newsfeed) e 
de frequência alta (é muito comum acessar uma rede social todos os dias, mas 
o mesmo não pode ser dito da maior parte dos sites com Adsense) requer 
um acompanhamento mais atencioso de métricas como alcance, frequência e 



Iv
CTR. E, ao passo que os resultados do Google Ads tendem a evoluir (ou regredir) 
de forma mais gradual o Facebook pode apresentar variações de performance 
muito grandes em poucos dias.

Ao passo que rigor nos processos e atenção aos detalhes é 
fator crucial para o sucesso no Google Ads o Facebook requer 
mais acompanhamento de resultados e fluxo constante 
de testes.

Facebook Otimização Início de campanhas
 / Ad sets 

As regras de início de campanha para 
Facebook não variam muito daquelas que 
observamos no Google Ads.
Procure subir novas campanhas pela manhã e evite o upload nas sextas-feiras. 
Se algumas horas após o upload a campanha ou Ad set estiver zerada ou com 
um volume de impressões muito baixo, verifique na seguinte ordem:

2.1 Início de campanhas / Ad sets 

Aprovação de anúncios.

Revise novamente as configurações da campanha / ad sets

Aumente o CPC em pelo menos 20%. Se sua campanha não tiver 
impressões, aumente em pelo menos 50% o CPC. Se necessário, 
repita essas operações de 3 em 3 horas.

Em último caso, verifique o tamanho da base que está sendo 
impactada e amplie o público revisando os critérios de segmentação.
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Facebook Otimização Início de campanhas

 / Ad sets 

Feito os ajustes necessários, siga 
verificando a campanha ao longo do dia. 
O mais importante nesse momento é realizar ajustes de CPC e orçamento 
diário:

Orçamento diário ROI Ação

Atingido
Sem amostragem 

(inconclusivo)

Sem amostragem 
(inconclusivo)

Bom

Bom

Ruim

Ruim

Atingido

Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Não Atingido

Aumentar o CPC, mas somente enquanto 
houver oportunidade de melhorar posição 

média e/ou impression share

Aguarde mais alguns dias 
antes de diminuir os CPCs

Aumentar CPC se investimento geral 
da conta estiver baixo. Do contrário 

mantenha CPC

Aumentar o orçamento

Diminuir o CPC

Diminuir o CPC

Obs: utilizamos como métrica de referência o ROI, mas pode ser qualquer métrica que representa a 
rentabilidade: CPA, CPL, etc.
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A natureza do Facebook demanda que a maior parte das otimizações venham 
mais como reação ao resultado do que por rotinas pré-estabelecidas. Veja o 
que fazer em cada situação: 

Para casos que o Ad set inicia com resultados ruins:

2.1 - Otimização de lances e anúncios

Facebook Otimização Otimização de 
lances e anúncios

 2.1.1 CPA acima da meta (ROI ruim)

Verificar se faz sentido rever a segmentação - Caso haja um 
volume significativo de conversões que permita uma análise mais 
granular do resultado, antes de diminuir o lance vale entender se 
existe alguma sub-segmentação que está performando melhor, 
verifique os resultados por rede e por fatores demográficos. Com 
isso, você pode descobrir que mulheres no instagram estão com 
o CPA abaixo da meta (algo possível em certos segmentos, como 
moda). Nesse caso, pause os outros segmentos e inicie um novo ad 
set para eles (homens e mulheres no facebook e outro de homens 
no instagram) com o lance reduzido. A otimização por CPA tende a 
resolver ao menos em parte essas discrepâncias de resultado, mas 
se a diferença é significativa (como tende a ser entre o inventário e 
desktop) os resultado tendem a ser melhores quando os públicos 
são trabalhados em ad sets separados.

Rever anúncios. Caso não tenha uma boa amostragem de conversão 
vale ao menos uma revisão de anúncios. Caso o CTR médio esteja 
abaixo de 0.8% pause os dois piores anúncios e procure trabalhar 
os anúncios de forma que fiquem mais chamativos. Caso o CTR 
esteja acima de 1% faça o contrário: verifique se os anúncios não 
estão apelativos demais e procure editá-los para que a taxa de 
conversão melhora, trabalhando melhor a expectativa do usuário 
após o clique. Essa tática pode ser ignorada se a conversão estiver 
dentro do esperado para o segmento (próxima a uma campanha 
não-branding de search por exemplo). Nesse caso vá direto para a 
ação seguinte.
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Facebook Otimização Otimização de 

lances e anúncios

Diminuir os lances. A diminuição simples e direta de lances também 
é uma opção,, procure realizar cortes de 20% até que a relação 
de investimento / CPA melhore. Como na GDN, após um corte 
a veiculação pode cair drasticamente ou mesmo parar. Nesse 
caso procure aumente o lance em 10% e aguarde 1 ou 2 dias para 
verificar se a veiculação reinicia. Em caso negativo entenda se faz 
ou não sentido retomar o patamar anterior de lance ou se faz mais 
sentido preservar a rentabilidade da conta.

Caso o orçamento diário esteja sendo atingido, a primeira ação é 
sempre aumenta-lo, procure aumentar no mínimo 30%, aguardar 
um dia de veiculação, e caso a tendência seja a mesma, aumente 
novamente. Se o orçamento diário do ad set é baixo (menos de 
5% do total do investido no facebook e/ou abaixo de R$ 100) pode 
dobrar o valor original.

Caso o orçamento não esteja sendo atingido mas o investimento 
esteja em um patamar alto e relevante o melhor é entender a 
segmentação para realizar testes com segmentações similares. 
Por exemplo: o interesse selecionado foi particularmente bom mas 
existe um critério demográfico de idade acima de 35 anos, que é a 
faixa etária que tem conversão mais alta no site. Nesse caso vale 
considerar (1) iniciar novos ad sets com interesses parecidos com 
esse selecionado (2) iniciar um novo ad set com o mesmo interesse 
mas flexibilizando a faixa etária entre 25 e 35 anos. Ou seja, a 
melhor forma de se expandir é entendendo novas possibilidades a 
partir do sucesso desse ad set (sem mexer no ad set vencedor até 
que os resultados caiam). No facebook, em certas situação vale o 
ditado “em time que está ganhando não se mexe”.

Para casos que o Ad set inicia com resultados bons:

 2.1.1 CPA acima da meta (ROI ruim)
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Facebook Otimização Otimização de 

lances e anúncios

No entanto, caso o investimento esteja pequeno e o orçamento 
folgado vale aumentar os lances para aumentar o alcance (se o 
investimento estiver alto e você já tiver realizado os outros testes 
de expansão acima, também pode considerar realizar o teste de 
aumento de lance). Realize aumentos entre 30% e 50%, aguarde 
ao menos 1 dias completo de veiculação (com um bom volume 
de conversões) e analise os resultado. Caso tenha ocorrido um 
incremento de conversões relevante sem grandes prejuízos de 
CPA (um resultado positivo seria um crescimento de 25% nas 
conversões e 20% no CPA médio, por exemplo). Como no Google Ads, 
fique atento para o resultado incremental (veja item 2.2.1 da GDN).

Teste novos anúncios. Deixe somente o melhor anúncio atual 
(normalmente CTR mais alto, mas se houver um volume significativo 
de conversões analise também a taxa de conversão) e suba novos. 
Evite mudanças pequenas (cor de fundo, mudanças pequenas 
de texto), busque formas radicalmente diferente de passar a 
mensagem, imagens mais chamativas, se possível teste 
produtos diferentes.

Aumente os lances. Vale principalmente se ainda for um ad set 
otimizado por CPC. Ao aumentar o lance no Facebook existe uma 
forte tendência de aumentar o alcance da mensagem, atingindo 
um público mais concorrido e caro, mas que ainda não conhece 
seu produto. Ao contrário do Google Ads, não é impossível que o 
CPA melhore após um aumento de lance. Mas fique atento e 
esteja pronto para reverter caso o resultado incremental não seja 
o esperado.

Novamente, essa não é uma situação incomum: o alcance da mensagem está 
estagnado e a frequencia começa a impactar o resultado. Não é necessário 
que o CPA esteja acima da meta para agir: basta que esteja em tendência 
de piora.

 2.1.3 CPA (e/ou CTR) em tendencia de piora
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Facebook Otimização Otimização de 

lances e anúncios

Restrinja o publico. Se as ações acima não funcionarem e o CPA 
estiver acima da meta, verifique se existe algum segmento de 
região, idade, demográfico, rede, etc que tem melhor performance 
e pause os demais.

Dada a relevância do anúncio no Facebook, independentemente do resultado, 
como processo de rotina vale semanalmente pausar os dois piores anúncios do 
ad set (novamente, aqueles de pior CTR, mas se houver um volume significativo 
de conversões analise também a taxa de conversão) por dois novos testes. 

Assim como na GDN procure alternar os 
testes entre ideias completamente novas 
e variações no atual anúncio vencedor 
que podem torná-lo mais eficiente. 

Vale sempre utilizar formatos diferentes do que o de costume em pelo menos 
alguns dos testes.

Remarketing no facebook

Caso essas ações não funcionem e o CPA comece a ficar acima da meta 
constantemente não tenha receio de pausar o Ad set. Você pode retomá-
lo passado pelo menos 1 mês, de preferencia com novos anúncios. Como o 
público passou um tempo sem ser impactado pelo produto não é incomum 
que parte da eficiência seja recuperada.

 2.1.4 Otimização de rotina - anúncios
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Facebook Otimização Ações para ganhar 

volume de vendas

Caso esteja em um momento que seja necessário ganhar volume de vendas no 
Facebook, realize os seguintes testes (em ordem de importância):

Dada a importância de atingir um público novo pela primeira vez no Facebook, 
as ações de ganhar volume potencialmente podem gerar aumento de vendas 
e rentabilidade. Se você apenas restringir a divulgação no facebook em algum 
tempo você provavelmente terá que pausar o veículo como um todo. Ele 
depende de um fluxo constante de novas ideias e testes para sobreviver.

2.2 - Ações para ganhar 
volume de vendas

2.3 - Ações para melhorar 
a rentabilidade

Expandir o percentual lookalike até o ponto que o CPA não 
compense (fazer um ad set diferente para cada percentual (1%, 2%, 
3%, etc). Lembre-se sempre de negativar os segmentos menores 
nos mais amplos (negativar o público de 1% no Ad set de 2% por 
exemplo)

Buscar novas bases com o cliente para trabalhar lookalikes ou 
custom audiences

Testar novas ideias de segmentações em Ad sets.

Aumentar os lances em ad sets de boa rentabilidade em que o 
alcance esteja baixo.

Reveja os públicos que já tiveram performance boa em algum 
momento mas foram pausados porque a performance caiu.
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No entanto, em um momento que é importante rentabilizar o investimento 
convém combinar esses testes com restrições aos ad sets atuais:

Restrinja segmentações (subtrair públicos de alto CPA dos ad sets).

Diminuir os lances de CPC ou CPA (ou orçamento) de ad sets de 
baixa performance.

Pausar ad sets de baixa performance sem mais nenhuma opção de 
otimização.

 Início de campanhas / Ad sets 

 Ações para Ad sets com CPA acima da meta

2.4 Checklist

Upload ocorre pela manhã entre segunda e quinta-feira.

Os anúncios estão aprovados

As configurações de campanha estão ok

Se necessário, revisei os lances e o tamanho dos públicos

Ajustes diários de CPC e orçamento diário

Rever a segmentação - restringir e/ou re-segmentar

Revisão da atratividade dos anúncios caso o CTR esteja 

abaixo de 0.8%

Revisão para melhorar a conversão dos anúncios caso o 

CTR esteja acima de 1% e a conversão baixa.

Diminuição dos lances em cortes de 20%
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 Ações para Ad sets com CPA abaixo da meta

Verificar atingimento do orçamento diário e aumentar 

se necessário

Iniciar novos ad sets com segmentações similares

Aumento dos lances (acompanhando o resultado incremental)

 Ações para Ad sets com CPA (e/ou CTR) em tendência de piora

Mantive ativo somente o melhor anúncio e iniciei novos 

testes de mensagem, formato e/ou produto

Aumento de lance (no caso de CPC) acompanhando com 

cuidado o resultado incremental.

Restrição do público

Caso o CPA esteja abaixo da meta e sem mais possibilidade 

de otimização, pausei o ad set

 Otimizações de rotina - anúncios

Troco ao menos dois anúncios por semana em cada ad set 

por novos testes.
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 Início de campanhas / Ad sets 

Expandir o percentual lookalike até o ponto que o CPA 

não compense

Busquei novas bases para trabalhar lookalike ou 

custom audiences

Testei novas ideias de segmentações em Ad sets

Aumentei os lances em Ad sets de boa rentabilidade e 

baixo alcance

Realizei uma revisão de Ad sets pausados por queda 

de performance

Facebook Otimização Checklist


