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Se você quer se tornar um Microsoft Advertising Certified 

Professional, conte conosco. Use este guia de estudos 

para se preparar para tirar nota máxima no teste de 

Microsoft Advertising Certification.  

  

Como usar este guia de estudos pesquisável:  

1. Todos os tópicos contidos na próxima página estão incluídos no 

teste. Não deixe de estudar todas as seções.  

2. Lembre-se de que suas melhores amigas são as teclas “Ctrl+F”. 

Use-as para buscar as palavras-chave sobre as quais você deseja 

mais informações.  
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3. Se precisar rever algum assunto, vá diretamente para a seção 

correspondente (use os links na próxima página).  

4. Caso fique empacado, levante a mão, mande um Tweet ou 

procure sua dúvida no Bing!  

    
  

Lista de tópicos de estudo para o exame de 

credenciamento  
  

❑ O que é o Microsoft Advertising e como 

funciona o PPC? 

❑ Introdução a campanhas, grupos de 

anúncios e como usar a Importação do 

Google  

❑ Lances, estimativa de tráfego e estratégia 

de CPC para PPC   

❑ Dicas de redação e de texto do anúncio 

para um PPC eficiente 

❑ Como escolher palavras-chave e como 

fazer uma pesquisa de palavras-chave  

❑ Políticas do Microsoft Advertising  

❑ Extensões de Anúncio  

❑ Anúncios de Texto Expandido, URLs 

atualizadas e inserção de texto dinâmico  

❑ Tipos de correspondência de palavra-chave  

❑ Exclusões de campanhas  

❑ Segmentação de público: por dispositivo, 

regional e agendamento de anúncios 

❑ Segmentação de público: remarketing e 

LinkedIn 

❑ Segmentação de público: in-market 

audiences e audiências personalizadas  

❑ Criando uma ótima experiência de 

anúncio com o Índice de Qualidade  

❑ Relatórios detalhados do Microsoft 

Advertising  

❑ Anúncios de busca dinâmicos 

❑ Vínculo Múltiplo e Acesso Multiusuário 

❑ Rede de parceiros de distribuição  

❑ Microsoft Advertising Intelligence  

❑ Rastreamento Universal de Eventos (UET)  

❑ Microsoft Advertising Editor   

❑ Otimização de campanhas no Microsoft 

Advertising Editor  

❑ Orçamento e cobrança do Microsoft 

Advertising  

❑ Campanhas de Compras do Bing  

❑ Regras automatizadas e lances 

automáticos do Microsoft Advertising 

❑ Scripts do Microsoft Advertising 

❑ Microsoft Audience Network 

❑ Microsoft Audience Network: fluxo de 

trabalho das campanhas de busca  

❑ Microsoft Audience Network: fluxo das 

campanhas de audiência  

❑ Segmentação de perfis do LinkedIn  
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❑ Otimização de campanhas para anúncios 

de PPC 

❑ Hotel Ads 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Vamos começar…  

  

❑ O que é o Microsoft Advertising e como funciona o 

PPC? 

Em toda a Internet, as empresas estão percebendo os benefícios da publicidade de pagamento por 

clique (PPC). Com o Microsoft Advertising, você é capaz de alcançar um novo grupo de clientes de alta 

qualidade e melhorar o retorno dos investimentos em publicidade (ROAS). Além disso, muitas vezes, os 
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clientes têm custos por clique (CPC) e custos por aquisição (CPA) menores em campanhas do Microsoft 

Advertising do que em campanhas semelhantes do Google Ads. 

Nesta visão geral, veremos como o Microsoft Advertising contribui para você colocar suas estratégias de 

marketing em prática e obter resultados melhores. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você entenderá o que é o Microsoft Advertising e saberá como: 

• Alcançar novos clientes de alta qualidade em segmentos específicos de público. 

• Importar campanhas estabelecidas para o Microsoft Advertising. 

• Tirar proveito de métodos específicos de segmentação. 

• Melhorar o desempenho da campanha usando palavras-chave relevantes. 

• Otimizar palavras-chave com lances de palavras-chave. 

O que é um anúncio? 

Chamamos de anúncio à publicidade exibida para um possível cliente. Muitas vezes, você verá os 

anúncios citados no contexto de um grupo de anúncios ou de uma campanha. O grupo de anúncios 

contém um ou mais anúncios e palavras-chave, enquanto a campanha contém um ou mais grupos de 

anúncios. 

O que é o Microsoft Advertising? 

Todos os dias, milhões de pessoas digitam palavras-chave em mecanismos de busca à procura de 

produtos e serviços. Com o marketing de busca, você cria anúncios e faz lances para palavras-chave. Seu 

anúncio pode aparecer, por exemplo, na seção “Anúncios” das páginas de resultados de busca. Não 

importa se o cliente quer comprar um produto, contratar um serviço ou solicitar informações; seu 

objetivo é fazer o usuário ver seu anúncio e acessar seu site, ligar para a sua loja ou baixar o seu 

aplicativo. É possível conseguir isso fazendo seu anúncio aparecer na parte superior da página de 

resultados de busca, na seção “Anúncios”. 

Veja um exemplo de um anúncio básico do Microsoft Advertising: 

 

Veja um exemplo da seção “Anúncios” na página de resultados de busca: 
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Quando um cliente vê e clica em seu anúncio, ele é direcionado para o seu site. Se o cliente fizer uma 

compra, contratar seus serviços, solicitar mais informações ou baixar seu aplicativo, ele terá realizado 

uma “conversão”. As “conversões” representam a transformação de um possível cliente em um cliente 

real. Considere cada “conversão” como um aumento do retorno do investimento. 
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Opções de segmentação 

Com o Microsoft Advertising e Microsoft Advertising Network, você pode alcançar 167 milhões de 

usuários únicos. Esses usuários gastam 26% mais online do que o usuário médio da Internet. Utilizando 

os eficientes recursos de segmentação do Microsoft Advertising, é possível alcançar esse público 

interessado e se conectar a clientes de alta qualidade. 

Para que seus anúncios sejam exibidos para o público ideal, você precisa criar campanhas que tirem 

proveito destes recursos de segmentação precisos e flexíveis: 

Palavras-chave: você pode fazer lances para palavras-chave e ajustá-los de acordo com os maiores ou 

menores volumes de tráfego. 

Regional: o anúncio de busca pode mostrar o endereço de sua loja. Também é possível especificar um 

raio de alcance dentro de uma cidade ou um CEP. Assim, o anúncio será exibido somente ou com mais 

frequência para os usuários de busca que moram perto de suas lojas. 

Idioma: você pode definir um ou todos os idiomas adequados para suas campanhas. O idioma definido 

na campanha é associado ao idioma das configurações do navegador da Web do usuário. 

Agendamento: é possível indicar o agendamento de seus anúncios ao longo do dia com incrementos 

de 15 minutos. Você também pode ajustar as configurações da campanha para veicular seus anúncios 

durante os dias da semana ou as horas do dia em que suas lojas estão abertas. 

Tipo de dispositivo: você pode se conectar aos clientes que estão usando celulares, tablets ou 

computadores. 

Hora do dia e dia da semana: você pode segmentar por horário e usar o fuso horário local do usuário. 

Segmentação de público: é possível usar a segmentação demográfica (por idade e sexo) para se 

conectar com clientes que fazem parte de um segmento exclusivo.  
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Compras: você pode usar a intenção de compra do usuário na segmentação com as campanhas de 

compras de comércio eletrônico. Essa experiência de anúncio exclusiva exibe uma imagem e o preço do 

produto nos resultados da busca, em vez de um anúncio de texto tradicional. 

Importação do Google: com a Importação do Google, é fácil copiar campanhas do Google Ads, 

permitindo que você alcance mais clientes imediatamente. O processo de importação é muito simples: 

basta entrar no Microsoft Advertising, clicar em Importar do Google Ads e seguir as etapas para 

importar suas campanhas. 

Explorando palavras-chave e lances de palavras-chave 

Palavras-chave são as palavras ou frases que o usuário busca ao procurar por um produto ou serviço. Ao 

criar uma campanha de anúncios de PPC, escolha palavras-chave relacionadas ao seu negócio e que 

correspondam às necessidades do cliente. Por exemplo, Paul é o proprietário do bistrô Contoso. Ele 

quer aumentar suas atividades de almoço para viagem, então usa a palavra-chave “almoço para viagem” 

em seu anúncio. Quando alguém busca “almoço para viagem”, seu anúncio aparece na página de 

resultados de busca do Microsoft Advertising. 

Você pode criar suas próprias listas de palavras-chave ou usar as ferramentas de pesquisa de palavras-

chave do Microsoft Advertising para identificar as palavras-chave e os lances de palavra-chave mais 

eficientes. É muito importante criar uma lista de palavras-chave eficaz. Você pode ter uma excelente 

estratégia de segmentação, mas, sem uma boa lista de palavras-chaves, talvez os clientes nunca vejam 

seus anúncios. As ferramentas do Microsoft Advertising fornecem sugestões de mais palavras-chave que 

talvez você não tenha considerado. 

• Identifique as palavras-chave certas. 

• Escolha os lances de palavra-chave mais adequados. 

• Analise o desempenho obtido e o otimize. 

• Melhore o desempenho da campanha. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51011/1
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Otimização 

Se o seu objetivo final for obter conversões e melhorar o retorno geral do investimento, você precisará 

atrair um movimento relevante para o seu site. O primeiro passo é identificar as palavras-chave certas 

para isso. Depois, é necessário otimizar suas palavras-chave para que o site seja capaz de acionar os 

mecanismos de busca. As etapas de otimização incluem a escolha do melhor valor a ser pago (lance de 

palavra-chave) por cada palavra-chave, o acompanhamento do desempenho de cada palavra-chave e o 

uso das ferramentas de relatório do Microsoft Advertising para analisar, estudar e ajustar as palavras-

chave e os lances de palavra-chave. Para melhorar continuamente o desempenho do anúncio de link 

patrocinado, aumentar as conversões e expandir os negócios, é preciso gerar relatórios e refinar suas 

palavras-chave e seus anúncios. 

Conforme você elabora sua lista ideal de palavras-chave, lembre-se das políticas do Microsoft 

Advertising e do processo de revisão de anúncios e palavras-chave. A adequação a essas políticas agiliza 

a veiculação de suas palavras-chave e seus anúncios. Depois, veremos como corrigir as palavras-chave 

com status Reprovado ou Aprovado com Limite. 

 

❑ Introdução a campanhas, grupos de anúncios e como 

usar a Importação do Google   

As campanhas e os grupos de anúncios, em conjunto com a importação de campanhas de outros 

mecanismos de busca, facilitam a organização, o gerenciamento e o monitoramento do marketing de 

busca com o Microsoft Advertising, bem como a veiculação de campanhas com outras ferramentas de 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52023/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52023/1
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marketing de busca. Com a Importação do Google, é fácil copiar campanhas do Google Ads, 

permitindo que você alcance mais clientes imediatamente. 

Nesta visão geral, veremos como as campanhas e os grupos de anúncios contribuem para você colocar 

suas estratégias de marketing em prática e obter resultados melhores. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Estruturar suas campanhas e seus grupos de anúncios do Microsoft Advertising  

• Organizar suas contas 

• Usar a ferramenta de Importação do Google para importar campanhas do Google Ads 

• Criar limites de contas, campanhas e grupos de anúncios  

 

Estruturando campanhas e grupos de anúncios do Microsoft Advertising 

O Microsoft Advertising tem quatro níveis de organização: clientes, contas, campanhas e grupos de 

anúncios. 

Um cliente contém uma ou mais contas. Cada cliente tem uma ID do cliente, que é associada ao nome 

da empresa e seu endereço. Em nível de cliente, pelo menos uma pessoa é designada como Super 

Administrador. Ela tem acesso administrativo a todas as contas. 

As contas contêm uma ou mais campanhas e incluem informações sobre moeda, fuso horário, se você 

deseja pagar antecipadamente (opção pré-paga) ou depois (opção pós-paga), seu método de 

pagamento (forma de pagamento principal) e as pessoas que têm acesso a cada conta (usuários). 

As campanhas contêm um ou mais grupos de anúncios, que compartilham o orçamento de uma 

campanha. Os tipos de campanha incluem anúncios de busca, anúncios de compras e anúncios de 

busca dinâmicos. Veja Direcione pesquisas automaticamente com anúncios de pesquisa dinâmica e Crie 

anúncios de produtos em uma campanha de compras para saber mais. 

Os grupos de anúncios contêm um ou mais anúncios estreitamente relacionados e as palavras-chave 

associadas a esses anúncios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51033/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51033/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56794/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51060/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51060/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/53101/0
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Criando um novo grupo de anúncios 

Saiba mais sobre grupos de anúncios e como criar grupos de anúncios para organizar suas campanhas 

de acordo com os produtos ou serviços específicos que você oferece. Os grupos de anúncios são a 

melhor maneira de organizar suas campanhas de acordo com os produtos ou serviços específicos que 

você oferece. Um grupo de anúncios contém um conjunto de palavras-chave e anúncios relacionados a 

um tema comum. Além de facilitar o gerenciamento de anúncios e palavras-chave relacionadas, um 

grupo de anúncios bem organizado torna seus anúncios mais relevantes para as buscas dos usuários.  

Por exemplo, Sarah tem uma loja de brinquedos e quer criar anúncios para destacar as promoções que 

vai lançar. Ela poderia criar grupos de anúncios diferentes para “eletrônicos para crianças” e “brinquedos 

para pedalar”, cada um contendo conjuntos diferentes de palavras-chave e anúncios. Quando quiser 

fazer ajustes nesses anúncios, será fácil alterar todos eles de uma vez se estiverem em um só grupo de 

anúncios. 
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Saiba mais sobre como criar e editar um novo grupo de anúncios. 

Organizando suas contas e campanhas 

Quando você se inscreve no Microsoft Advertising, recebe uma ID do cliente e sua primeira conta é 

criada. Você pode criar outras contas a qualquer momento. Em geral, é necessário ter apenas uma 

conta. Porém, talvez você prefira configurar contas separadas, se: 

• Tiver mais de uma empresa 

• Quiser comercializar seus produtos em vários países e idiomas 

• For uma agência que gerencia contas de outras empresas 

 

Veja aqui algumas sugestões sobre como organizar sua conta: 

• Uma ótima fonte de consulta ao organizar seus grupos de anúncios é a estrutura do seu site, 

pois ela reflete a maneira como você organiza e vende seus produtos. 

• Você é cliente do Google Ads? Se for, a organização de sua campanha publicitária é basicamente 

a mesma, exceto pelo fato de que, no Microsoft Advertising, você pode ter várias contas para um 

cliente. 

 

Veja a seguir o exemplo de um cliente com várias contas. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/53097/0
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Noções básicas sobre a importação de campanhas 

A compatibilidade entre as plataformas de marketing de busca é um recurso importante. Se você já tem 

campanhas em outros programas de anúncios online, pode importá-las para o Microsoft Advertising, 

sem precisar configurá-las novamente desde o início. Por exemplo, é possível importar campanhas 

diretamente de uma conta do Google Ads ou criar um arquivo de importação e carregá-lo no Microsoft 

Advertising. 

Há duas maneiras fáceis de colocar suas campanhas rapidamente no Microsoft Advertising: importá-las 

no Microsoft Advertising Editor usando uma planilha ou importá-las usando apenas suas credenciais de 

logon e senha do Google Ads, sem a necessidade de usar planilhas. 

Importação do Google para Google Ads 

A ferramenta de Importação do Google permite que os anunciantes importem cinco milhões de 

palavras-chave mais quatro milhões de anúncios. Você também pode importar três milhões de partições 

de produtos do grupo de anúncios e dois milhões de palavras-chave negativas (combinadas em nível de 

grupo de anúncios e em nível de campanha). 

Para fazer isso, você precisa executar três etapas. Primeiro, entre no Microsoft Advertising. Depois, clique 

em Importar do Google Ads. Siga o procedimento de importação de campanhas. 
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 (Uma outra opção é importar do Google Ads usando o Microsoft Advertising Editor. Basta clicar em 

Importar do Google e seguir as etapas para importar suas campanhas.) 

 

Você pode decidir importar todas as campanhas existentes do Google Ads ou apenas campanhas 

específicas. 
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Importe itens novos em um nível mais específico, clicando em Mostrar opções avançadas. Selecione 

itens específicos para importar, incluindo entidades novas, como palavras-chave negativas. 

Determine as configurações de segmentação e as extensões de anúncio que você deseja importar, 

incluindo a importação de In-market Audiences por meio de “Alvos de audiência”. 

Assista a esta demonstração passo a passo em vídeo para saber como importar campanhas do Google 

Ads para o Microsoft Advertising. 

Observação: antes de começar a importar campanhas do Google Ads para o Microsoft Advertising, não 

deixe de consultar Importando suas campanhas: requisitos. Ao concluir a importação, você poderá 

visualizar seus dados e corrigir eventuais problemas. 

Você pode importar do Google Ads: 

• 10 mil campanhas 

• 1 milhão de grupos de anúncios 

• 5 milhões de palavras-chave 

• 4 milhões de anúncios 

• 2 milhões de palavras-chave negativas combinadas em nível de grupo de anúncios e em nível de 

campanha 

• 2 milhões de partições de produtos do grupo de anúncios 

• 200.000 itens de todas as outras entidades combinadas 

 

O que você precisa saber sobre a Importação do Google 

Informações de entrada 

O Microsoft Advertising não salva suas informações de acesso ao Google Ads e não usa essas 

informações para qualquer outra finalidade que não seja o processo de importação. 

Idioma 

Ao importar uma campanha de anúncios com vários idiomas de segmentação, o Microsoft Advertising 

seleciona o idioma com maior classificação de acordo com os dados coletados no mercado do 

Microsoft Advertising. Se o Microsoft Advertising não der suporte para nenhum dos idiomas 

segmentados do Google Ads, a campanha não será importada, e o Microsoft Advertising a sinalizará 

com um erro. Fique ligado; em breve teremos a mesma segmentação de vários idiomas do Google Ads! 

Local  

Ao importar segmentos de local do Google Ads para o Microsoft Advertising, eles devem ser 

compatíveis com um local correspondente. No entanto, se um segmento de local do Google Ads não 

existir no Microsoft Advertising, as campanhas que segmentam esses locais serão mapeadas para o local 

pai, se houver correspondência. Os locais sem correspondência não serão importados, mas as 

campanhas correspondentes poderão estar ativas.  

Segmentação por dispositivo  

Agora, a Segmentação por Dispositivo Expandida é importada e tem os mesmos valores que no Google 

Ads, permitindo mais flexibilidade nos ajustes de lances e melhorando seu retorno sobre investimentos 

em anúncios. Os modificadores de lances variam de -100% a +900% em desktops, celulares e tablets. 

Segue um quadro de comparação do recurso de importação entre o Microsoft Advertising e o Google 

Ads: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=qdhORozN93o
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/51021/0
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/pt-br/51050
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Importando de um arquivo 

No momento, alguns usuários do Microsoft Advertising não conseguem importar campanhas 

diretamente do Google Ads. Se você usa a verificação em duas etapas do Google, precisa cria uma 

senha específica para o aplicativo do Microsoft Advertising. Se, após várias tentativas, ainda não 

conseguir importar diretamente, siga este procedimento para importar campanhas usando um arquivo 

de importação: 

Crie um arquivo de importação do Microsoft Excel ou CSV (valores separados por vírgula). Você pode 

baixar o modelo do arquivo de importação aqui. No Microsoft Advertising, clique em Importar 

Campanhas e em Importar do arquivo. Se você importou um arquivo nos últimos 90 dias, verá uma 

tabela que informa a Data/Hora e o Arquivo carregado. 

  

 

  

Um outro recurso útil é a opção de escolher quando você quer importar seus dados do Google Ads para 

sua conta do Microsoft Advertising. Selecione se você deseja importar agora, uma vez em uma data e 

hora posterior ou de maneira recorrente (diária, semanal ou mensalmente). Dê um nome à sua 

importação e decida como quer ser avisado sobre a importação e possíveis alterações/erros. 

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484
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Examine a importação, quando ela foi criada e para quando ela está programada. Selecione Editar para 

alterar a importação ou clique em Executar agora para que o processo de importação seja executado 

imediatamente. Você pode revisar as importações executadas nos últimos 90 dias. 

O Resumo da Importação confirma que a importação foi agendada, quando ela será executada e com 

que frequência será sincronizada. 

Algumas situações específicas exigem atenção especial durante a importação. Também há alguns itens 

que precisarão ser recriados no Microsoft Advertising, como Regras Automatizadas, Extensões de 

Sitelink em nível de grupo de anúncios, Extensões de Aplicativos em nível de grupo de anúncios, 

Extensões de Local em nível de grupo de anúncios, Extensões de Chamada em nível de grupo de 

anúncios, listas de remarketing e associações, além de exclusões de IP. 

Saiba mais sobre os itens que devem ser verificados após a importação. 

Limites de contas, campanhas e grupos de anúncios 

Existem limites do número de itens que você pode ter em cada nível. Essas informações podem ser úteis 

ao organizar suas campanhas publicitárias, especialmente se você pretende importar do Google Ads. 

Este nível... Pode conter até... 

Cliente 

• 15 usuários 

• 6 contas 

• 50.000.000 de palavras-chave 

Contas 

• 10.000 campanhas 

• 5.000.000 palavras-chave (e produtos alvo combinados) 

• 5 milhões de palavras-chave negativas 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50851/0
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Gerenciando campanhas e grupos de anúncios 

Assim que terminar de criar ou importar sua campanha, você poderá alterar diversas configurações da 

campanha e do grupo de anúncios. 

Editar campanhas: para alterar rapidamente o nome, o status ou o orçamento da campanha, vá para a 

página Campanhas, clique na caixa de seleção na linha da campanha que você quer alterar, clique no 

menu suspenso Editar e no link Editar linhas selecionadas. 

Opcionalmente, na página Campanhas, você pode focalizar o campo na linha que deseja alterar e clicar 

no ícone de Caneta. Para alterar configurações mais avançadas, como a segmentação da campanha, 

opções de orçamento e exclusões, acesse a página Campanhas, clique no nome da campanha e clique 

no link Configurações. 

Editar grupos de anúncios: para alterar rapidamente o nome, o status, o lance de busca ou o 

agendamento de anúncios de um grupo de anúncios, acesse a página Campanhas, selecione a guia 

Grupos de anúncios, marque a caixa de seleção na linha correspondente ao nome do grupo de 

anúncios, clique no link Editar e no link Editar linhas selecionadas. 

• 20 listas de palavras-chave negativas (máx. de 5.000 

palavras-chave por lista) 

• 200.000 Extensões de Sitelink 

• 150.000 Extensões de Anúncio (excluindo as Extensões de 

Sitelink) 

Campanhas 

• 20.000 grupos de anúncios 

• 20.000 palavras-chave negativas 

• 10.000 segmentos de local 

• 5.000 palavras-chave negativas compartilhadas 

• 2.500 exclusões de sites 

• 100 exclusões de IP 

• 1 Extensão de Chamada 

• 20 Extensões de Sitelink 

• 6 Extensões de Imagens 

Grupos de 

anúncios 

• 100 anúncios, incluindo anúncios de texto ou de produtos 

• 20.000 palavras-chave (e produtos alvo combinados) 

• 20.000 palavras-chave negativas 

• 10.000 segmentos de local 

• 6 Extensões de Imagens 
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Como alternativa, focalize o campo que você deseja alterar na linha do grupo de anúncios e clique no 

ícone de Caneta. Para alterar configurações mais avançadas do grupo de anúncios, como a 

segmentação, a distribuição de anúncios, os preços, o cronograma e a rotação dos anúncios, clique no 

nome do grupo de anúncios e clique no link Configurações. 

Ao importar uma campanha do Google Ads com vários idiomas, o Microsoft Advertising escolhe o 

idioma que tem o maior mercado como idioma de segmentação do grupo de anúncios. Se o Microsoft 

Advertising não der suporte para nenhum dos idiomas de segmentação do Google Ads, a campanha 

será sinalizada com um erro. 

Caso esteja usando a opção de Anúncios de Texto Expandido, verifique se é preciso definir um modelo 

de rastreamento em nível de conta. Para fazer isso, escolha a conta para a qual você quer importar seus 

Anúncios de Texto Expandido. A conta deve incluir a campanha e o grupo de anúncios especificados no 

arquivo de importação. 

Resumo 

Ao configurar suas campanhas e seus grupos de anúncios, ou ao importar campanhas, lembre-se destes 

pontos importantes: 

• Alinhe suas campanhas com seus grupos de negócios ou produtos. 

• Gerencie suas campanhas e seus grupos de anúncios na página Campanhas. 

• Tire proveito da ferramenta de Importação do Google para importar campanhas do Google Ads. 

• Crie um arquivo de carregamento e importe-o para o Microsoft Advertising. 

 

❑ Lances, estimativa de tráfego e estratégia de CPC para 

PPC  

O lançamento de uma nova campanha de marketing de busca requer muita pesquisa e planejamento. 

Como você sabe quanto deve investir em um lance? Quanto tráfego deve esperar de uma palavra-chave 

específica? O Microsoft Advertising tem ferramentas para ajudá-lo com a estratégia de lances 

apropriada, a estimar a alteração que uma estimativa de lance teria sobre o tráfego da campanha e a 

entender seu custo real. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Tirar proveito da ferramenta Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising Intelligence. 

• Analisar suas estimativas de tráfego. 

• Otimizar sua campanha usando estratégias de lances específicas. 

• Melhorar seu custo por clique (CPC). 

• Eliminar taxas de conversão (CVR) baixas.  

 

Criando lances 

A essência dos anúncios online é a correspondência entre anúncios relevantes e clientes potenciais. Os 

lances são apenas um dos vários fatores que afetam a posição do seu anúncio. Juntamente com os 

lances, a relevância e o índice de qualidade das palavras-chave são variáveis básicas que determinam a 

classificação do anúncio. No entanto, é importante entender completamente como funcionam os lances 
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de PPC, ou você pode pagar mais pelo desempenho ao tentar exibir seu anúncio na linha principal (A) e 

na barra lateral (B). 

 

Ao criar seus lances, lembre-se: 

• O lance de palavra-chave é o preço máximo que você está disposto a pagar sempre que alguém 

clicar em seu anúncio. O custo real pode ser muito menor. 

• O orçamento afeta o número de vezes em que seu anúncio pode ser clicado em um 

determinado dia ou mês. 

• Os lances de palavras-chave não são estáticos. É recomendável examinar e ajustar 

constantemente seus lances de palavra-chave com base nos resultados reais e estimados. 

 

Microsoft Advertising Intelligence: ferramenta Planejador de Palavras-chave 
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Cenário de lances 

O cenário de lances ajuda a estimar o efeito que a mudança em um lance terá sobre sua campanha. Ele 

fornece diversos lances para uma palavra-chave, junto com as impressões e os cliques estimados que 

esses lances podem gerar para essa palavra-chave. Se você encontrar um lance que oferece o 

desempenho desejado, poderá alterar seu lance dentro do cenário de lances. 
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O cenário de lances só está disponível quando há dados suficientes de impressões e cliques para suas 

palavras-chave. Se houver dados disponíveis, aparecerá um pequeno gráfico ao lado de cada lance nas 

guias Palavras-chave ou Grupos de anúncios. Para exibir as estimativas do cenário de lances: 

Na guia Palavras-chave ou Grupos de anúncios, clique no ícone do gráfico ao lado do lance atual que 

você quer revisar. Para alterar o lance, escolha uma opção na coluna Lance ou insira um valor em Outro 

lance e clique em Salvar. 

No nível de grupo de anúncios, você pode optar por alterar todos os seus lances de palavra-chave ou 

pode atualizar apenas seu lance de grupo de anúncios e deixar os lances de palavra-chave individuais 

inalterados. 

*É importante lembrar que a ferramenta Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising 

Intelligence está disponível para download gratuito, e você pode usá-la para criar, expandir e otimizar 

listas de palavras-chave sugeridas e estimativas de lances usando o conhecido Excel. Com ele, você 

pode: 

• Criar listas de até 200.000 palavras-chave geradas. 

• Criar modelos personalizáveis de pesquisa de palavras-chave, que permitem analisar os dados de 

sua empresa. 

• Descobrir dados de estimativas de lances em uma planilha simples. 

 

Estratégias de lances de CPC 

O CPC otimizado (custo por clique) é a estratégia de lances padrão quando você cria uma nova 

campanha. Com o CPC otimizado, você define os lances dos grupos de anúncios e das palavras-chave, e 

o Microsoft Advertising ajusta seus lances automaticamente em tempo real para aumentar suas chances 

de conversão. Seu lance pode ser aumentado nas buscas com mais chances de conversão e reduzido até 

100% nas buscas com menos chances de conversão (a alteração para cima ou para baixo será feita 

depois que aplicarmos os ajustes de lances que você definiu). 

Comparação das estratégias de lances: 

 
Lances manuais ou 

automáticos?  

Você precisa do 

Acompanhamento de Conversão 

do UET? 

Manual 
  

CPC otimizado 
  

Maximizar cliques 
  

Maximizar 

conversões   

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-intelligence-tool
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-intelligence-tool
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solutions/tools/bing-ads-intelligence
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CPC manual (custo por clique): você define seus lances de grupo de anúncios e palavra-chave, e o 

Microsoft Advertising sempre usa esses lances. Essa é a estratégia de lances padrão de cada campanha. 

Para alterar a estratégia padrão de CPC manual para CPC otimizado, clique na guia Configurações da 

página Campanha. Em Estratégias de lances, escolha CPC Aprimorado: ajustar meu lance para obter 

mais conversões. 

CPC aprimorado (custo por clique): você define os lances dos grupos de anúncios e das palavras-chave, 

e o Microsoft Advertising ajusta seus lances automaticamente em tempo real para aumentar suas 

chances de conversão. Seu lance será até 30% mais alto para buscas com maior probabilidade de 

conversão e até 100% mais baixo para buscas com menos probabilidade de conversão. (Essa alteração 

será aplicada depois que você definir seus ajustes de lances.) 

Maximizar cliques: o Microsoft Advertising define seus lances automaticamente em tempo real para 

obter o máximo possível de cliques dentro de seu orçamento. Para ter mais controle sobre seus lances 

ao usar a opção Maximizar cliques, você também pode definir um CPC máximo (custo por clique). Esse é 

um limite opcional que pode ser definido para garantir que o Microsoft Advertising nunca pague mais 

que um determinado valor por cada clique individual. 

Lembre-se de que você pode melhorar seu custo por clique (CPC) para obter um custo por ação (CPA) 

menor considerando os lances, o texto do anúncio e outros. Por exemplo, é possível reduzir seus lances 

para seu CPC de equilíbrio, especialmente para os 10% de palavras-chave ou posicionamentos 

melhores. (O CPC de equilíbrio é seu lucro bruto multiplicado por suas conversões por clique.) 

Você pode melhorar sua taxa de cliques com um texto do anúncio melhor para todos os grupos de 

anúncios com CPCs de equilíbrio. Por fim, você pode usar todas as extensões de anúncio possíveis. 

Pause anúncios com baixo desempenho, teste novos anúncios usando ferramentas como Boost Media 

ou AdAlysis, e não se esqueça de examinar seu Índice de Qualidade.  

Eliminar taxas de conversão (CVR) baixas 

CPA de destino 
  

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/create-a-quality-ad-experience-and-find-your-ad
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O custo por ação é baseado nos CPCs e na taxa de conversão. O número de leads que você obtém é seu 

orçamento dividido pelo custo por ação (CPA), que consiste em seu custo por clique e sua taxa de 

conversão. Veja aqui algumas maneiras de eliminar as taxas de conversão baixas:  

 

1. Excluir palavras-chave, posicionamentos e públicos com baixo desempenho 

• Gere um relatório de termos de busca e adicione palavras-chave negativas 

• Para RLSAs, exclua os públicos com lances incrementais de -100% 

• Verifique o desempenho em dispositivos móveis; se for baixo, considere lances incrementais 

negativos 

 

2. Considere testar as páginas de destino. Pense nestes dez elementos:  

 

• Logotipo (quem é você?)  

• Título 

• Call to action 

• Sinais de confiança  

• Oferta 

• Informações de contato  

• Texto persuasivo  

• Informações de avaliação do produto  

• Apresentação do produto  

• Elementos do modelo básico 

 

3. Melhore a segmentação 

• Gere vários relatórios de dimensões por região geográfica, dispositivo, rede de busca, público-

alvo, hora do dia, dia da semana e encontre os segmentos que não estão funcionando 

Regras automatizadas e lances automáticos 

As tarefas mais comuns de definição de lances, orçamentos e planejamento de campanhas que os 

pequenos e grandes anunciantes realizam correspondem a regras automatizadas do Microsoft 

Advertising. A capacidade de programar os ajustes de lances de palavras-chave e as operações da 

campanha por dia, semana e mês pode gerar uma economia de custo e ganhos de eficiência 

inestimáveis. 

Exemplos de regras automatizadas e lances automáticos comuns 

1. Inicie e pare campanhas para eventos especiais 

Deseja exibir anúncios para uma oferta por tempo limitado sem precisar trabalhar à meia-noite para 

ativar essa campanha de um evento especial? Você pode habilitar a campanha por meio de uma regra 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-automated-rules
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-automated-rules
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automatizada. Você também pode criar uma segunda regra para interromper a campanha no final do 

dia.  

Antes de criar as regras, você precisa criar a campanha completa do evento especial, com palavras-

chave e anúncios. Defina o status da campanha como Pausado. Quando a campanha estiver pronta, crie 

a primeira regra, para iniciar a campanha, e a segunda, para pausá-la novamente no final do dia.  

2. Evite custos com palavras-chave ou anúncios de baixo desempenho. 

Às vezes, alguns anúncios ou palavras-chave simplesmente não produzem bons resultados. Talvez seu 

anúncio receba muitas impressões, mas nenhum clique, ou receba cliques, mas não gera conversões. 

Isso consome um dinheiro que você não precisa gastar. Veja aqui um exemplo de como pausar anúncios 

com base em critérios de desempenho. 

3. Mantenha seus anúncios na primeira página 

Se você tem palavras-chave e anúncios que têm bom desempenho e quer garantir que eles sejam 

exibidos de modo consistente para o maior número de usuários possível, tente fazer o seguinte: 

Clique em Campanhas na parte superior da página e clique na guia Palavras-chave. Clique em 

Automatizar e escolha Aumentar para lance de início de página estimado quando....  

Defina o seguinte:  

1. Aplicar a: Todos os anúncios habilitados em todas as campanhas 

2. Fazer isto: Aumentar para lance de início de página estimado 

3. Opcional: Verificar o lance máximo e inserir um lance máximo, se estiver tranquilo com ele.  

4. Quando: Pos. média > 4  

5. Com que frequência: Diariamente às 7 AM usando dados de Dia anterior 

• Enviar resultados por email: Apenas se houver alterações ou erros 

6. Evite que o orçamento interrompa as campanhas com melhor desempenho 

Esta é sua campanha com melhor desempenho: há muitos cliques e também conversões. 

Repentinamente, todos os cliques param. O que aconteceu? Talvez seu orçamento tenha acabado. Você 

está perdendo clientes porque seus anúncios não estão mais sendo exibidos. É possível aumentar 

automaticamente o orçamento dessa campanha de destaque. 

Custo real 

O valor do lance é deduzido do orçamento da campanha sempre que alguém clica em seu anúncio. O 

custo real de cada palavra-chave ou posicionamento varia de acordo com: 

Seu lance em uma palavra-chave ou um posicionamento. Seu lance de palavra-chave ou 

posicionamento é o valor máximo que pode ser cobrado quando alguém clica em seu anúncio. Saiba 

mais sobre os lances de PPC em Definir os valores de lance e o orçamento de sua campanha. 

Lances incrementais para segmentar clientes por hora do dia, sexo ou outros critérios de 

segmentação. Quando um ou mais de seus critérios de segmentação é atendido e alguém clica em seu 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/53099/0
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anúncio, você também paga o valor dos lances incrementais correspondentes. Assim, os lances 

incrementais podem aumentar o custo de seus lances padrão e personalizados. Saiba mais sobre 

segmentação e lances incrementais em Como segmentar meus clientes ao ajustar meus lances. 

Oportunidades embutidas 

Use as oportunidades embutidas na guia Campanhas para ver e aplicar as sugestões de palavras-chave 

e lances. Assim, é possível impulsionar as impressões e os cliques, além de melhorar o retorno do 

investimento. As oportunidades embutidas ficam na guia Oportunidades. Saiba como usar as 

oportunidades do Microsoft Advertising para obter ideias para aprimorar sua campanha.  

Clique em Campanhas na parte superior da página. Clique na guia Campanhas. Na coluna Entrega, se 

o status for "Qualificado" e houver uma oportunidade embutida, você verá um ícone de lâmpada.  

 

Clique no ícone de lâmpada e analise as oportunidades embutidas. 

Na página Oportunidades, você verá várias sugestões para melhorar o desempenho da campanha. Veja 

aqui um exemplo da aparência da página Oportunidades:  

 

Você pode clicar em qualquer dos botões Exibir Oportunidades para ver sugestões na Exibição 

Simples, que é o modo de exibição padrão, ou em uma Exibição Avançada, que fornece mais detalhes 

em uma tabela onde você pode analisar, aplicar e ignorar oportunidades.   

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
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As sugestões recebidas podem incluir algumas dessa lista, além de outras: 

• Adicionar novas palavras-chave 

• Adicionar a correspondência ampla para suas palavras-chave existentes 

• Adicionar palavras-chave do modificador de correspondência ampla 

• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a linha principal 

• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a melhor posição 

• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a primeira página 

• Aumentar seus lances para exibir seus anúncios com mais frequência que os de outros 

anunciantes 

• Diminuir seus lances para aumentar o número de cliques 

• Aumentar seu orçamento 

 

Status do tráfego por local 

Você pode usar o Relatório de localização geográfica para descobrir o desempenho de seus anúncios 

em locais diferentes, o que pode afetar sua decisão de onde focar mais a publicidade. Nas colunas “Tipo 

de local” e “Local mais específico”, você vê qual tipo de local – “Local físico” ou “Local de interesse” – foi 

usado para veicular seus anúncios. 

Saiba mais sobre como ler o relatório e entender os dados. 

Para criar um relatório de localização geográfica, clique em Relatórios. Se a opção não estiver 

expandida, clique em Relatórios padrão. Clique em Direcionamento e em Localização geográfica. 

Selecione a unidade de tempo (Mostrar (unidade de tempo)), o Intervalo de datas e o Formato de 

download desejados. 

Opcionalmente, você pode executar uma ou mais das seguintes ações: 

• Definir seu relatório para incluir todas as contas (o padrão) ou selecionar Contas, campanhas e 

grupos de anúncios específicos e escolher os itens desejados. 

• Clicar em Escolha suas colunas para selecionar ou remover atributos e estatísticas de 

desempenho do relatório. 

• Clicar em Filtrar para exibir tipos específicos de dados em seu relatório. 

• Clicar em Minhas configurações de relatório para salvar o relatório como um relatório 

personalizado ou agendar a geração do relatório para um determinado momento. 

 

Clique em Executar para gerar o relatório ou em Baixar para baixar o relatório em um arquivo CSV ou 

TSV. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51103/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56672/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56672/2
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Observação: você também pode criar um relatório de localização geográfica na guia Dimensões. Nas 

páginas Campanhas, clique na guia Dimensões e, ao lado de Mostrar, clique em Localização 

geográfica. 

Entendendo suas estimativas de tráfego 

Depois de usar o estimador de PPC e ver as estimativas relacionadas ao desempenho e ao custo das 

palavras-chave, você pode se perguntar por que está vendo determinados números. Veja aqui alguns 

fatores que podem afetar a exibição de estimativas de tráfego. 

• Limitado pelo orçamento: às vezes, você pode ver uma área sombreada no gráfico. Isso significa 

que nosso estimador de tráfego de PPC avaliou seu orçamento e indicou que ele é muito baixo 

para acomodar todos os cliques e impressões disponíveis para suas palavras-chave para os lances 

sombreados. Talvez você veja também a linha no gráfico curvada para baixo. Isso quer dizer que o 

número estimado de cliques que suas palavras-chave podem obter está diminuindo conforme seu 

lance aumenta. 

Para obter mais cliques e impressões, tente ajustar sua estratégia de lances de PPC e aumentar seu 

orçamento diário. Com o aumento do orçamento, talvez seus anúncios recebam mais cliques e 

impressões. Você também pode tentar reduzir seu lance, pois isso pode diminuir o valor médio que 

você paga quando alguém clica no seu anúncio. Assim, talvez seu orçamento durasse mais tempo e 

você conseguisse mais cliques. 

• As estimativas não estão disponíveis nas tabelas: se você não inseriu um lance e um orçamento 

diário (opcional), verá traços “-” na tabela. Insira Valor da oferta e Orçamento diário (opcional) 

acima do gráfico e clique em Obter estimativas para exibir as estimativas semanais. 

Se aparecer um traço “-“ em vez de um número na coluna Posição Média, nosso estimador de tráfego 

de PPC determinou que seu anúncio provavelmente não receberá impressões. O desempenho histórico 

do seu e de outros anúncios que usam palavras-chave semelhantes é usado para calcular a posição 

média. Normalmente, você verá um traço quando vários fatores, como seu lance e suas taxas de cliques, 

não forem suficientes para ganhar uma posição para o anúncio. Tente ajustar sua estratégia de lances 

de PPC e aumente o valor do lance para obter uma estimativa de posição média. 

Resumo 

Como anunciante, você quer que seu anúncio seja exibido no início ou perto do início da página de 

resultados de busca. Os lances de palavra-chave ideais são fundamentais para alcançar uma alta 

classificação sem pagar mais. O Microsoft Advertising fornece ferramentas que permitem analisar 

resultados estimados e desenvolver uma estratégia de CPC, além de aplicar os lances de palavra-chave 

informados. Ao trabalhar com sua estratégia de lances, lembre-se destes pontos importantes: 

• Use as ferramentas de estimativa de lance e tráfego para ajudá-lo a fazer os melhores lances. 

• Compare estratégias de lances para melhorar seu CPC. 

• Use regras de lances automatizadas para agendar ajustes de lances de palavras-chave diários, 

semanais e mensais. 

• Use as oportunidades embutidas para atualizar suas palavras-chave e seus lances. 
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• Use a ferramenta Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising Intelligence para criar, 

expandir e otimizar as listas de palavras-chave sugeridas. 

 

❑ Dicas de redação e de texto do anúncio para um PPC 

eficiente  
 

Redigir anúncios eficientes é uma das tarefas mais importantes para estabelecer a presença online do 

anúncio. É essencial conhecer a estrutura geral do anúncio e as políticas do Microsoft Advertising para 

poder escrever um texto que fará as pessoas clicarem no anúncio. 

Neste Guia de estudos sobre redação para PPC, você conhecerá políticas, dicas e técnicas importantes 

que ajudarão a escrever anúncios eficientes e relevantes. O treinamento o ajudará a entender como: 

• Redigir um texto publicitário eficiente e que esteja de acordo com as políticas do Microsoft 

Advertising. 

• Enviar seus anúncios para serem aprovados. 

• Usar Anúncios de Texto Expandido para elaborar um texto do anúncio mais longo. 

 

Noções básicas  

Primeiro, seus anúncios sempre devem ser relevantes. Uma forma de aumentar sua relevância é usar as 

palavras-chave de busca mais populares entre seus clientes nos títulos e no texto do anúncio. Uma 

ótima estratégia para a publicidade eficaz é incluir uma palavra-chave forte na primeira linha do anúncio 

ou título. 

Use palavras de ação convincentes, que incentivem os clientes a clicar no anúncio naquele momento. 

Apresente uma call to action específica na descrição, por exemplo, que incentive o cliente a solicitar um 

folheto ou uma consulta, baixar um e-book gratuito, assinar um boletim informativo ou aproveitar um 

desconto por tempo limitado. Você pode testar várias opções para descobrir o que funciona melhor. 

Destaque os produtos e as vantagens de sua empresa, em vez de usar uma linguagem promocional 

exagerada e superlativos. Descreva uma característica, um produto ou serviço exclusivo, que só você 

oferece. Por que os clientes compram o seu produto? Ele soluciona um problema? Ajuda a economizar 

tempo ou dinheiro? Ao concluir a redação, finja ser um cliente e analise o anúncio e a página de destino. 

Pergunte-se: 

• O conteúdo da página é relevante para o anúncio? Eu configurei Anúncios de Texto Expandido? 

• Meus clientes vão entender a página de imediato? Eu usei uma mensagem diretamente voltada 

para eles? 

• A página de destino exibe em destaque a oferta mencionada no anúncio? Sua marca está 

representada claramente na página? 

 

Políticas gerais 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/introducing-dynamic-text-en
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A Microsoft pode se recusar a aceitar qualquer conteúdo publicitário que não esteja em conformidade 

com as Políticas do Microsoft Advertising. Ao lidar com projetos de redação para PPC, é necessário 

seguir essas diretrizes, reduzindo assim a probabilidade do anúncio ser reprovado. A reprovação pode 

impedir a veiculação da campanha. Assim, é recomendável examinar as diretrizes editoriais na ajuda 

online do Microsoft Advertising para se familiarizar com a lista dos conteúdos aceitos nos anúncios. 

Quatro das dicas de texto do anúncio e políticas gerais mais importantes que você deve seguir ao 

redigir o texto do anúncio são: 

• Não use linguagem ofensiva ou oMSCena. 

• Não anuncie produtos ilegais. 

• Não engane os clientes, nem tente transmitir impressões erradas. 

• Use estilo e gramática corretos nos anúncios e evite erros comuns, como usar mais de um ponto 

de exclamação em cada sentença, repetir a pontuação ou usar pontuação desnecessária, ou 

repetir palavras. 

 

Políticas relacionadas a propriedade intelectual 

Você é responsável por garantir que seus anúncios e suas palavras-chave não violem a propriedade 

intelectual de terceiros. No entanto, em determinados casos, é possível usar palavras ou frases com 

marcas comerciais. 

Páginas de destino 

A página de destino de seu anúncio deve apresentar um conteúdo claro, relevante para o texto e as 

palavras-chave do anúncio. O anúncio deve levar a páginas de destino diferentes de acordo com seu 

foco. Se a página de destino não estiver acessível, estiver em construção, abrir anúncios pop-up ou não 

tiver conteúdo relevante para o texto publicitário, o anúncio poderá ser reprovado. Para proporcionar 

uma experiência positiva na página de destino, considere estas perguntas:  

• Ela é relevante?  

• É transparente?  

• É fácil navegar por ela?  

• Os usuários conseguem encontrar o que estão buscando? 

 

Anúncios de Texto Expandido 

Os Anúncios de Texto Expandido consistem em um formato de anúncio otimizado para dispositivos 

móveis que permite elaborar textos mais longos e adaptados para conquistar os possíveis clientes antes 

que eles cliquem em seus anúncios. Os Anúncios de Texto Expandido funcionam perfeitamente em 

celulares, tablets e computadores. Dessa forma, é mais fácil criar calls to action mais atraentes para os 

consumidores e gerar mais conversões para a empresa. 

Um Anúncio de Texto Expandido contém três elementos visuais fundamentais: o título do anúncio, a 

URL final e o texto do anúncio. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/bing-ads-policies
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Você pode melhorar ainda mais seu Anúncio de Texto Expandido usando extensões de anúncio. 

Dicas para otimizar seus Anúncios de Texto Expandido: 

• Revise suas extensões de anúncio para garantir que seu conteúdo seja atual e diferente dos 

títulos expandidos. 

• Inclua sua marca no título, pois isso gera confiança. 

• Quanto mais clara e específica for a sua oferta, melhor. Por exemplo, em vez de “descontos 

excepcionais”, especifique uma porcentagem exata, como “50% de desconto”. 

 

*Observação: você pode converter anúncios de texto padrão (STA) em anúncios de texto expandido 

(EXTA) na interface Web do Microsoft Advertising e no Microsoft Advertising Editor. 

Personalizadores de anúncios  

Os personalizadores de anúncios oferecem flexibilidade para adaptar facilmente os anúncios de texto ao 

que o usuário está buscando no momento da busca. É possível personalizar um único anúncio de texto 

com centenas de variações e exibir o anúncio mais relevante para cada cliente potencial. 

Os anúncios podem ser modificados de acordo com o local do usuário, o dispositivo, as buscas, a hora 

do dia e vários outros personalizadores de anúncios. 

Para começar, clique na página Campanhas. Vá até a Biblioteca Compartilhada. Expanda Dados de 

negócios e escolha Biblioteca do personalizador de anúncios. Você verá uma opção para Carregar o 

novo feed do personalizador de anúncios e uma lista de carregamentos anteriores (se disponíveis). 

 

Limite de texto de 90 

caracteres 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51001/1
http://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/blog/post/march-2017/bing-ads-makes-it-easy-to-create-expanded-text-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/blog/post/march-2017/bing-ads-editor-supports-ecpc-and-makes-it-easier-to-adopt-expanded-text-ads
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Limites de caracteres 

Cada anúncio consiste em quatro componentes: título do anúncio, texto do anúncio, URL de 

visualização e URL final. Cada componente tem limites de caracteres para que todos os anúncios na 

rede sejam consistentes. Conforme você digita seus anúncios, um contador mostra quantos caracteres 

restam para cada componente; assim, é mais fácil respeitar os limites. Se você exceder o limite de 

caracteres, deverá ajustar o texto para poder salvar o anúncio.  

Veja uma comparação entre os Anúncios de Texto Expandido e os anúncios de texto padrão: 

 

Enviando seu anúncio para ser aprovado 

Depois que você terminar de redigir o texto, o Microsoft Advertising fornecerá feedback para ajudá-lo a 

fazer ajustes de modo que seus anúncios cumpram os requisitos editoriais básicos, como as contagens 

de palavras, e para corrigir URLs ausentes ou formatadas incorretamente. 

Se o anúncio, as palavras-chave e as páginas de destino estiverem de acordo com todas as políticas do 

Microsoft Advertising, o anúncio poderá ser exibido online logo que você o enviar. Caso contrário, o 

processo levará mais tempo. O Microsoft Advertising não notifica os clientes quando seus anúncios são 

aprovados. Olhe a coluna Entrega das guias Anúncio e Palavra-chave na página Campanha para 

conferir o status de seus anúncios e suas palavras-chave. 

Conteúdo reprovado 

Se o anúncio for reprovado, você será notificado por email. Também é possível selecionar a seta ao lado 

do status de entrega reprovado na guia anúncio ou palavra-chave do Microsoft Advertising para obter 

informações práticas sobre os motivos da reprovação. 

Resumo 

Lembre-se destes pontos importantes para criar anúncios eficientes, que darão visibilidade para seus 

produtos e serviços: 

• Pense no seu cliente durante todo o tempo. 

• Seu anúncio deve ser conciso, relevante e específico. 

• Examine e siga as políticas do Microsoft Advertising para que seu anúncio seja veiculado o mais 

rápido possível. 

• Use os personalizadores de anúncios para aumentar as taxas de cliques e conversão.  
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❑ Como escolher palavras-chave e como fazer uma 

pesquisa de palavras-chave 
 

Palavras-chave são palavras únicas ou frases usadas para segmentar as buscas do usuário em 

mecanismos de busca como o Bing. Quando um cliente faz uma busca que corresponde a sua palavra-

chave, seus anúncios são exibidos. A escolha de palavras-chave é um dos elementos mais importantes 

para criar e manter uma campanha de publicidade de pagamento por clique (PPC) bem-sucedida. Mas, 

por onde devo começar? Como você pode identificar as várias palavras-chave possíveis que descrevem 

sua empresa? Qual deve ser o valor do lance para essas palavras-chave para competir com os outros 

anunciantes? 

 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá: 

 

• Qual é a importância do brainstorming, como fazer uma pesquisa de palavras-chave e como 

escolher palavras-chave seguindo as melhores práticas. 

• Como incorporar o conceito de tipos de correspondência e palavras-chave negativas em seus 

anúncios de PPC. 

• Como usar o Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising para pesquisar e descobrir 

palavras-chave. 

 

Criando uma lista de palavras-chave eficiente 

 

A ferramenta mais importante para criar uma lista de palavras-chave eficiente é o brainstorming. 

Ninguém conhece sua empresa melhor do que você. Comece com aquilo que você já sabe: 

 

• Sua marca. 

• Seus produtos. 

• Seus serviços. 

• Analise os sites de seus concorrentes. 

 

A partir daí, direcione o brainstorm para perguntas como: 

 

• Por que os consumidores precisam de seus produtos e serviços? 

• Por que um consumidor escolheria você em vez da concorrência? 

• Que tipos de perguntas um consumidor faria para encontrar seus produtos e serviços? 

 

O resultado final desse exercício deve ser uma lista de palavras-chave iniciais que o ajudarão a usar as 

outras ferramentas e avançar na pesquisa de palavras-chave. Essas palavras-chave iniciais o ajudarão a 

usar as outras ferramentas para avançar com sua pesquisa de palavras-chave. 

 

O Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising 
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O Planejador de Palavras-chave é uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave que fornece insights 

valiosos para ajudar no planejamento e na otimização de suas campanhas. Os recursos mais importantes 

incluem:  

• Funcionalidades de busca pela URL da página de destino. Mais recursos de palavras-chave 

representam mais oportunidades de otimização. 

• Comparação da parcela de impressões de seus anúncios com a concorrência e os líderes de 

mercado. 

• Personalização de seu grupo de anúncios individual e dos lances de palavra-chave ou seu 

aumento escalonado para obter estimativas de tráfego. 

• Análise do volume de buscas de palavras-chave por um período especificado até 24 meses 

anteriores. 

 

Este gráfico mostra como você pode comparar a parcela de impressões de seus anúncios com a 

concorrência: 

 

 

 

Este gráfico mostra como você pode aumentar seus lances em escala e personalizar seu grupo de 

anúncios individual e seus lances de palavra-chave: 
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Para começar, clique em Ferramentas no menu superior. Clique em Planejador de Palavras-chave. 

Clique em Pesquisar novas palavras-chave usando uma frase, site ou categoria. 

 

A lista de palavras-chave iniciais elaborada no brainstorm será o ponto inicial de sua pesquisa com o 

Planejador de Palavras-chave. Para começar, insira uma ou mais dos seguintes itens nas caixas que 

aparecem: 

 

• Até 200 palavras ou frases que descrevem o que você está anunciando 

• A URL de seu site ou de uma página do site  

• Uma categoria relevante para seu produto ou serviço 

 

 

Saiba mais sobre como usar a ferramenta Planejador de Palavras-chave. 

 

Microsoft Advertising Intelligence 

 

Uma outra ferramenta excelente para trabalhar com palavras-chave é uma extensão para Excel, o 

Microsoft Advertising Intelligence. Ela funciona perfeitamente no Microsoft Office Excel 2016, 2013, 2010 

e 2007, e oferece vários recursos e modelos para pesquisar ou expandir suas listas de palavras-chave. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50902/1
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Saiba mais sobre o Microsoft Advertising Intelligence. 

 

Palavras-chave negativas e tipos de correspondência 

 

Ao elaborar sua lista de palavras-chave, você verá que algumas variações de palavras-chave são 

correspondências perfeitas e outras chegam perto, mas não são perfeitas. Como você deve lidar com as 

palavras-chave que ficam “perto” da perfeição? Usando tipos de correspondência. Você pode controlar 

como o Microsoft Advertising faz a correspondência entre sua palavra-chave e a busca do usuário. 

 

• Correspondência Exata: o usuário deve digitar cada palavra de sua palavra-chave na caixa de 

pesquisa. 

• Correspondência de Frase: o usuário deve digitar sua palavra-chave na caixa de pesquisa, mas 

pode haver outras palavras antes ou depois dela. 

• Correspondência Ampla: a busca do usuário final deve ser parecida com sua palavra-chave e pode 

conter sinônimos, gíria ou palavras semelhantes. 

 

Se você descobrir que há palavras-chave que não são relevantes para sua empresa, terá a opção de 

excluir essas palavras. As palavras-chave negativas permitem definir exceções para que seu anúncio não 

seja disparado. Por exemplo, se você usa o anúncio para vender sapatos e especificou “tênis” como 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-intelligence-tool
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palavra-chave, pode evitar que o anúncio seja exibido quando é feita uma busca por “quadras de tênis”; 

basta adicionar “quadras” como palavra-chave negativa. 

Saiba mais sobre tipos de correspondência e palavras-chave negativas. 

 

Palavras-chave reprovadas 

 

De vez em quando, você pode carregar uma nova palavra-chave e descobrir que ela foi rejeitada ou 

reprovada. As palavras-chave que não estão de acordo com as políticas editoriais do Microsoft 

Advertising recebem o status reprovado. Se houver algum problema com suas palavras-chave, você verá 

um alerta na coluna Entrega da lista de palavras-chave e também será notificado por email. Assim, 

poderá corrigir o problema ou solicitar uma exceção. 

Saiba mais sobre as políticas do Microsoft Advertising. 

 

Resumo 

 

As palavras e frases que você inclui em sua lista de palavras-chave ajudam a determinar se um cliente 

verá seu anúncio ou não. Preste atenção na relevância de cada palavra-chave a fim de maximizar a 

eficiência de sua estratégia. Ao escolher suas palavras-chave, lembre-se do seguinte: 

 

• O melhor ponto para começar o brainstorming e sua pesquisa de palavras-chave é o que você 

sabe sobre a sua empresa. 

• Use as ferramentas Planejador de Palavras-chave do Microsoft Advertising e Microsoft Advertising 

Intelligence para pesquisar estimativas de tráfego, o histórico de volume de buscas e procurar 

novas palavras-chave por URL da página de destino. 

• Utilize os tipos de correspondência para controlar a correspondência entre suas palavras-chave e 

as buscas do usuário. 

 

❑ Políticas do Microsoft Advertising  
 

As políticas do Microsoft Advertising ajudam os anunciantes a saber o que fazer para criar um ótimo 

anúncio e também o que não é permitido.  

 

A revisão editorial é uma verificação de qualidade para garantir que os anúncios sejam bem elaborados 

e relevantes para os possíveis clientes. Depois que você envia um grupo de anúncios, o conteúdo passa 

por uma revisão para avaliar se ele cumpre as políticas do Microsoft Advertising. Se os seus anúncios e 

suas palavras-chave não tiverem nenhuma indicação, quer dizer que eles passaram na revisão e serão 

ativados. 

 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Seguir as políticas de estilo e conteúdo. 

• Evitar anúncios e palavras-chave reprovados. 

• Evitar reprovações editoriais comuns. 

• Interpretar as políticas de funcionalidades de imagem, áudio e vídeo. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/keyword-match-options
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52023/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52025/1
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• Corrigir os status limitado ou reprovado. 

• Garantir que seu anúncio não reproduza nenhum de seus outros anúncios. 

• Usar o Microsoft Advertising Editor para lidar com as reprovações.  

 

Políticas de estilo dos anúncios 

 

O estilo se refere à aparência do seu anúncio, incluindo o uso de maiúsculas, gramática e pontuação. Se 

você seguir as regras de estilo do Microsoft Advertising, seu anúncio será claro e eficaz. 

Destaques da política de estilo: 

• O uso de maiúsculas é permitido para nomes próprios, palavras que representam marcas e 

acrônimos verdadeiros. Não use maiúsculas aleatoriamente, mesmo para tentar enfatizar parte do 

texto do anúncio.  

o Aprovado: Compre queijo Cheddar da Inglaterra. 

o Reprovado: Encontre EXCELENTES preços de soFTwaRe.  

• Números de telefone: o uso de números de telefone no texto do anúncio ou em Extensões de 

Chamada deve seguir as políticas do Microsoft Advertising. Você pode usar Extensões de 

Chamada ou Extensões de Local para adicionar um número de telefone ao texto do anúncio 

somente nestes mercados: US, CA, UK, HK, TW. 

• Símbolos ou caracteres especiais, como moeda, marca comercial, direitos autorais, números de 

modelo, acrônimos, ISBNs e marcas comerciais contendo caracteres especiais são permitidos. Não 

são permitidos conjuntos de caracteres que não sejam padrão do idioma, sobrescritos ou 

suMSCritos e fontes realçadas, como negrito e itálico.  

o Aprovado: Jogos e software na A*DATUM por R$ 99. 

o Reprovado: Encontre excelentes ofertas de software *há restrições 

• Use a pontuação correta no fim do seu anúncio. Vários pontos de exclamação ou de interrogação 

não são permitidos. Não são permitidos pontos de exclamação no título.  

o Aprovado: Ótimas ofertas de software! 50% de desconto em todos os títulos. 

o Reprovado: Ótimas ofertas de software!!!! 50% de desconto em todos os títulos!!! 

• Os limites de caracteres são calculados incluindo anúncios com texto dinâmico. Se o título do 

anúncio, o texto do anúncio ou a URL de destino excederem determinadas limitações de 

caracteres, você receberá uma mensagem de erro. As limitações: 

 

  

 

Esse anúncio consiste em quatro partes: 

 

Parte do anúncio e limite de 

caracteres 
Exemplo (veja acima) 

Título dos anúncio 
Flores para qualquer ocasião – Entregues em seu 

endereço! 

Descrição do anúncio 
Flores de cultivo sustentável em promoção, 

prontas para entrega em até 4 horas. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solutions/ad-extensions/call-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solutions/ad-extensions/call-extensions
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Temos aqui uma lista completa dos elementos de um anúncio de busca, incluindo os limites de 

caracteres: 

Posicionamento 

do anúncio 
Anúncios de busca 

Título do 

anúncio 
30 (77 caracteres, caso seja usado texto dinâmico.) 

Descrição do 

anúncio 

80 caracteres, incluindo espaços. (300 caracteres, caso seja 

usado texto dinâmico.) 

Caminho 
15 caracteres cada. (50 caracteres, caso seja usado texto 

dinâmico.) 

URL final 2048 caracteres 

URL para 

dispositivo 

móvel 

2048 caracteres 

Modelo de 

rastreamento 
2048 caracteres 

Nome do 

parâmetro 

personalizado 

16 caracteres 

Valor do 

parâmetro 

personalizado 

200 caracteres 

 

• Para criar anúncios eficazes, use a ortografia e a gramática corretas. Abreviações ou substituições 

comuns, como &, são aceitáveis. Não devem ser usadas palavras incomuns e jargões.  

 

• Seja preciso ao falar de preços e descontos. Os anúncios podem conter orçamentos, se eles 

também estiverem visíveis na página de destino. O preço deve refletir a oferta real que os usuários 

encontrarão no site.  

o Aprovado: TV a cabo por apenas R$ 9,95 por mês. 

o Reprovado: Todos os itens com 20% de desconto. (*Se apenas uma parte dos itens da 

página de destino estiver com 20% de desconto.)  

Caminho (domínio e 

subdomínio gerados 

automaticamente a partir da 

URL final, além de dois 

caminhos de URL 

personalizáveis com 15 

caracteres cada um.) 

www.contoso.com/Seattle/Flowers 

URL final (2.048 caracteres) www.contoso.com/Floral/SeaWa/default.aspx 

https://help.bingads.microsoft.com/
https://help.bingads.microsoft.com/
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• O título e o texto dos anúncios para dispositivos móveis devem conter pelo menos três palavras 

no total. Anúncios com duas palavras ou menos não são permitidos. 

 

Políticas de conteúdo dos anúncios 

 

Existem duas regras específicas do Microsoft Advertising relacionadas ao conteúdo que ajudam a 

eliminar redundâncias, anúncios de baixa qualidade ou experiências confusas para o usuário. 

 

Anúncios duplicados: 

Quando o conteúdo é muito parecido, corre o risco de ser reprovado. Não envie vários anúncios com 

links para sites cujos conteúdos ou designs são muito semelhantes. 

Poderão ser exibidos vários anúncios se o site de destino de cada anúncio tiver: 

• Uma marca distinta 

• Uma aparência exclusiva 

• Produtos e serviços diferentes 

 

Idiomas estrangeiros: 

Em geral, você não pode usar dois idiomas diferentes no texto do mesmo anúncio, exceto para termos 

ou marcas comumente usadas. Além disso, as páginas de destino devem estar nos idiomas locais do 

mercado. (Podem ser tomadas decisões caso a caso de acordo com a compreensão geral do idioma em 

um mercado específico.) 

Palavras em idioma estrangeiro serão permitidas quando forem usadas naturalmente no idioma local. 

Por exemplo, em regiões onde se fala inglês, estas palavras estrangeiras são permitidas: résumé, faux, 

burrito, café, fiancé, cliché, curriculum vitae, Zeitgeist. 

 

Exemplos aprovados: 

Tour pelo México 

www.contoso.com 

Pacotes familiares. 

Preços de verão! 

 

Exemplos reprovados: 

Tour pelo México 

www.contoso.com 

Pacotes familiares. 

Precios para el verano! 

 

Políticas de URLs e páginas de destino 

 

As URLs devem descrever a página de destino de seu anúncio com precisão. Além disso, as páginas de 

destino devem ser carregadas e funcionar normalmente, conforme esperado. Não é permitido conteúdo 

desordenado ou enganoso. 
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Lembre-se: uma página de destino confiável é essencial para obter cliques e impressões de qualidade, 

especialmente nos horários de pico. Em relação às aprovações de comportamento e navegação do site, 

o botão Voltar da página de destino sempre deve funcionar. 

 

• A página de destino não pode:  

o Ter um comportamento de fechamento "falso". Por exemplo, quando o usuário clica no 

botão "fechar" na página, ela deve ser fechada, sem ocorrer qualquer outro 

comportamento: 

o Ser projetada para parecer incompleta ou simular de alguma maneira uma página da Web 

não funcional. 

o Enganar o usuário com caixas de diálogo ou janelas do navegador "de imitação". 

É especialmente importante que sua URL leve os usuários sempre para a mesma página de destino 

estática. 

 

Políticas de funcionalidades de imagem, áudio e vídeo  

 

Imagens, áudio e vídeo são ferramentas eficazes de comunicação na Web. Quando usá-las em conjunto 

com a publicidade no Microsoft Advertising, você deve seguir as políticas pertinentes e respeitar as 

políticas aplicáveis dos mercados em que seus anúncios são exibidos.  

 

Os anúncios não podem apresentar imagens, palavras ou frases incluídas unicamente para atrair a 

atenção do usuário e aumentar a taxa de cliques. (Por exemplo: "Nos diga se nossos produtos são uma 

droga", “Acabe com a gordura”). A personalização não é permitida.  

 

Não é permitido usar mecanismos e/ou animações para chamar a atenção com o único propósito de 

distrair o usuário por meio de luzes rápidas e repetitivas, estroboscópicas ou intermitentes ou que 

tenham potencial para desviar significativamente os usuários do conteúdo editorial ou da experiência do 

usuário. Isso inclui os GIFs animados. 

 

Política 

A URL de visualização 

deve estar em formato 

válido. 

A URL de 

visualização não 

pode ser usada de 

maneira enganosa. 

A URL de visualização não pode 

ser usada como outra linha de 

texto. 

 

Exemplo 

aprovado 

www.contoso.com 

contoso.com 

http://floor.contoso.com 

URL de visualização: 

www.contoso.gov 

URL da página de 

destino: 

www.contoso.gov 

URL de visualização: 

www.contoso.com/woodplans 

URL da página de destino: 

www.contoso.com/woodplans 

 

Exemplo 

reprovado 

http:// Compre pisos aqui 

www.contoso 

floor@contoso.com 

URL de visualização: 

www.contoso.gov 

URL da página de 

destino: 

www.xyz.info 

URL de visualização: fale 

conosco agora mesmo 

URL da página de destino: 

www.contoso.com/woodplans 
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As imagens devem estar de acordo com os padrões comuns do setor, incluindo qualidade e resolução 

apropriadas da imagem. Por exemplo, as imagens não podem estar desfocadas, escuras ou ilegíveis. 

 

Os usuários devem ter controle da experiência visual e sonora, por exemplo, ao clicar, tanto no texto do 

anúncio quanto na página de destino. 

 

Os vídeos devem ser relevantes para o anúncio e estar relacionados com seu produto, serviço ou sua 

marca. Os vídeos não podem ser reproduzidos automaticamente e deve ser possível pausar e/ou parar o 

vídeo. Todos os trailers devem ter classificação indicativa livre ou ser precedidos das classificações 

aplicáveis (exibidas antes da reprodução do vídeo propriamente dito). 

 

Todas as imagens, áudios e vídeos devem cumprir todas as outras políticas. Saiba mais sobre a Política 

de sofrimento e violência. 

 

Anúncios reprovados 

 

As verificações editoriais continuam mesmo depois que o anúncio está ativo. A equipe do Microsoft 

Advertising realiza revisões contínuas para garantir a qualidade do mercado. Por isso, anúncios e 

palavras-chave que já foram exibidos podem ser reprovados. 

 

Motivos comuns para a reprovação 

 

As Políticas de conteúdo não permitido reservam ao Microsoft Advertising o direito de rejeitar ou 

remover qualquer anúncio, a qualquer momento, especialmente no caso de conteúdo considerado 

sigiloso, ilegal, perigoso, prejudicial e/ou de natureza possivelmente antiética. Veja também as Políticas 

sobre produtos e serviços restritos e não permitidos para entender melhor as leis específicas em várias 

regiões. 

 

Veja a seguir as diretrizes gerais do Microsoft Advertising para evitar reprovações editoriais comuns: 

 

• Propriedade intelectual e falsificação 

A Microsoft considera as alegações de violação de marcas comerciais com seriedade. Se uma 

marca e/ou um direito autoral forem violados, o Microsoft Advertising removerá o anúncio. O 

mesmo ocorre com falsificações. Se você é proprietário de uma marca e quer enviar uma 

alegação, preencha o Formulário de reclamação sobre propriedade intelectual.   

• Produtos farmacêuticos e de saúde 

O Microsoft Advertising restringe/limita a promoção de drogas vendidas somente com receita 

médica. Os anunciantes não podem fazer lances para palavras-chave relacionadas a 

medicamentos vendidos apenas com receita médica, incluindo medicamentos veterinários, a não 

ser que sejam devidamente certificados no mercado em que atuam. 

• Conteúdo para adultos 

Se os seus anúncios, palavras-chave ou sites de destino incluírem conteúdo para adultos, como 

conteúdo relacionado a sexo explícito (pornografia, sites de encontros com fins sexuais, sites de 

sex shops etc.), você deverá participar do Programa de publicidade para adultos do Microsoft 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/disallowed-content-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/disallowed-content-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/disallowed-content-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/intellectual-property-concern-forms
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Advertising. Para se inscrever, use o Formulário de participação no programa de publicidade para 

adultos. 

• Jogos de azar e concursos 

Não são permitidos sites que aceitam apostas ou exigem pagamento ou outras compensações em 

troca da possibilidade de ganhar prêmios. Da mesma forma, também não são permitidos sites que 

oferecem informações e links relacionados principalmente à promoção de jogos online. As 

políticas variam de acordo com a região.  

• Fraudes online 

É proibida a publicidade de esquemas Ponzi, esquemas de pirâmide, correntes, determinadas 

solicitações de dinheiro e qualquer outras oportunidades de negócios juridicamente 

questionáveis. 

• Produtos financeiros 

Os anunciantes que promovem serviços e produtos financeiros devem garantir sua conformidade 

com todos os requisitos normativos e todas as leis locais aplicáveis. Criptomoedas e produtos 

relacionados a criptomoedas, que incluem, mas não se limitam a ofertas iniciais de moedas, bolsas 

e carteiras de criptomoedas não são permitidos. Da mesma maneira, são proibidas opções 

binárias não regulamentadas. 

• Armas e produtos relacionados a armas 

Além das armas de fogo, espingardas de ar comprimido e outros itens semelhantes, assim como 

os acessórios para armas e/ou que auxiliam em sua utilização, incluindo a produção e carga de 

munição etc., são proibidos. Os produtos que não fazem parte das armas ou que são usados para 

produzir munição ou armas são permitidos. Por exemplo, são permitidos anúncios de coldres, kits 

de limpeza de armas, cofres de armas e roupas para disfarçar o porte de armas. Porém, se o texto 

do anúncio for ambíguo e for possível considerar que está promovendo conteúdo não permitido, 

ele será rejeitado, mesmo que o produto na página de destino seja aceitável. 

• Anúncios políticos 

Não são permitidos anúncios de propostas eleitorais e candidatos a cargos políticos no Microsoft 

Advertising nos Estados Unidos. 

• Usuários com menos de 18 anos 

Se for determinado que o conteúdo do anúncio refere-se a jogos de azar, fumo, armas, violência, 

álcool, material para adultos, produtos farmacêuticos, drogas, política ou discurso religioso/de 

ódio, ele não será exibido para a faixa etária abaixo dos 18 anos. Esse filtro de idade será aplicado 

independentemente da configuração do usuário. As informações da conta da Microsoft do 

usuário serão usadas para determinar a idade do usuário. 

 

Saiba mais sobre as políticas do Microsoft Advertising relacionadas à segurança e privacidade do 

usuário. Saiba mais sobre o que pode desencadear uma revisão editorial adicional.  

 

Como faço para corrigir um status Reprovado ou Aprovado com Limite? 

 

Aprovado com Limite é um status de entrega relacionado à segmentação regional. Ele indica que seu 

anúncio ou sua palavra-chave foram aprovados e se qualificam para veiculação em pelo menos um dos 

locais segmentados e/ou que seu anúncio ou sua palavra-chave estão pendentes ou foram reprovados 

em pelo menos um outro local segmentado. 

 

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/adult-advertising-program-participation-form
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/adult-advertising-program-participation-form
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52023/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52025/1
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Se você receber um email informando que tem um anúncio ou uma palavra-chave Reprovado ou 

Aprovado com Limite, faça o seguinte: 

 

Clique na guia Anúncios ou na guia Palavras-chave. O status de entrega de seus anúncios ou palavras-

chave encontra-se na coluna Entrega. (Você pode classificar a coluna Entrega para facilitar a localização 

dos itens Reprovado ou Aprovado com Limite, clicando no cabeçalho da coluna Entrega.) 

Clique no ícone de reticências  ao lado do status na coluna Entrega para ver os termos reprovados do 

anúncio ou da palavra-chave, assim como os motivos da reprovação. 

 

Se o status for Aprovado com Limite, você também verá os mercados específicos em que o anúncio ou a 

palavra-chave foi reprovada. Esse anúncio ou palavra-chave não é funcional nos mercados listados, mas 

é funcional em todos os outros locais segmentados. 

 

Se um anúncio ou uma palavra-chave estiverem listados como Aprovado com Limite no Microsoft 

Advertising (veja este artigo para saber como localizar os status de anúncios e palavras-chave), clique 

nos três pontos ao lado das palavras Aprovado com Limite. 

 

Se ele foi reprovado em pelo menos um de seus locais segmentados, você verá: 

• O motivo da reprovação. 

• Os locais em que houve reprovação. 

• A parte do envio que disparou a reprovação. 

 

Como faço para contestar reprovações? 

 

Se achar que o anúncio ou a palavra-chave não deveria ter sido reprovado, você poderá solicitar uma 

exceção. 

Se um anúncio ou uma palavra-chave foram reprovados durante seu processo de criação, clique no 

botão Solicitar uma exceção. 

Na caixa Diga-nos sua razão para solicitar uma exceção, informe por que você acredita que o anúncio 

ou a palavra-chave cumprem as políticas e não deveriam ter sido reprovados, ou por que a política em 

questão não se aplica. Clique em Salvar. 

 

Você também pode solicitar uma exceção à reprovação após a revisão editorial. Vá para a página 

Campanhas e clique na guia Anúncios ou na guia Palavras-chave. 

 

Encontre os anúncios ou as palavras-chave afetados. Os anúncios ou palavras-chave reprovados terão 

Reprovado ou Aprovado com Limite na coluna Entrega. 

 

Marque a caixa de seleção à esquerda dos anúncios ou palavras-chave afetados. Selecione 

Editar > Solicitar exceção e escolha Todos os anúncios neste grupo de anúncios ou Todas as 

palavras-chave neste grupo de anúncios. 

 

Na caixa Diga-nos sua razão para solicitar uma exceção, informe por que você acredita que o anúncio 

ou a palavra-chave cumpre as políticas do Microsoft Advertising e não deveria ter sido reprovada, ou 

por que a política em questão não se aplica. Clique em Solicitar uma exceção. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52302/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52024/1
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Observação: se a sua solicitação de exceção for negada, essa decisão será final. 

 

Reprovações no Microsoft Advertising Editor 

 

Ao fazer edições em massa em suas campanhas offline usando o Microsoft Advertising Editor, você 

pode rapidamente: 

• Pesquisar palavras-chave reprovadas na revisão editorial. 

• Verificar se o status correspondente pode ser contestado. 

• Contestar várias palavras-chave em massa usando apenas um item de contestação. 

 

No Microsoft Advertising Editor, o menu suspenso Exibir permite trabalhar com suas campanhas, 

grupos de anúncios, anúncios de texto e palavras-chave, classificando e apresentando os dados por 

tipos de grupos, como ativo, pausado, pendente e excluído. Um dos grupos é Reprovações 

Editoriais, que contém os subgrupos: adulto, drogas e armas. Escolha esses subgrupos para ver as 

palavras-chave que foram reprovadas na revisão editorial. 

 

Se você tem palavras-chave reprovadas e seu status é Ativa - Contestável, é possível enviar uma 

contestação para uma, várias ou todas as suas palavras-chave diretamente no menu Editar 

linhas selecionadas, que se encontra no painel Gerente. Basta selecionar a palavra-chave ou as 

palavras-chave que você gostaria de contestar e digitar sua resposta no campo de texto Motivos para 

solicitar exceções para reprovações editoriais. Da próxima vez que você postar alterações, sua 

contestação será enviada ao Microsoft Advertising para análise. 

 

De maneira semelhante, você pode enviar uma solicitação de exceção no painel Palavras-chave da 

interface do Microsoft Advertising. Clique no ícone de reticências ao lado da notificação “Reprovado” na 

coluna “Entrega”. Basta informar o motivo da solicitação da exceção e enviá-la. 

 

Resumo 

 

As Políticas do Microsoft Advertising são conjuntos de regras que se aplicam ao estilo, ao conteúdo e à 

funcionalidade dos anúncios. Seu objetivo é garantir a qualidade e a consistência dos anúncios de busca 

que o Microsoft Advertising veicula em Microsoft Advertising Network. Essas políticas de conteúdo 

ajudarão a manter a qualidade geral do conteúdo do Microsoft Advertising, por exemplo, eliminando 

redundâncias, anúncios de baixa qualidade ou que possam confundir a experiência do usuário. 

 

Ao redigir os anúncios, é importante lembrar que: 

 

• Para ser veiculados, os anúncios devem seguir as políticas editoriais de capitalização, pontuação, 

ortografia, limites de caracteres e promoções. 

• Os anúncios, palavras-chave e links para páginas de destino devem seguir as políticas de 

conteúdo do Microsoft Advertising. Caso contrário, serão reprovados. 

• As diretrizes do Microsoft Advertising podem variar de acordo com o país. 

• O Microsoft Advertising fornece diretrizes editoriais claras para ajudar na criação de anúncios 

compatíveis e eficientes. 

 



 

  Microsoft Advertising 

❑ Extensões de Anúncio   

As Extensões de Anúncio são um pacote de recursos do Microsoft Advertising fáceis de usar que 

permitem às empresas criar anúncios mais eficientes para atrair clientes em computadores, tablets e 

dispositivos móveis. É possível usar Extensões de Sitelink Melhorados (ESLs) para incluir duas linhas de 

texto descritivo e aumentar o tamanho dos títulos. Você pode até configurar o agendamento de 

extensões de anúncio e explorar as Extensões Automatizadas alimentadas pela IA do Microsoft 

Advertising para várias extensões de anúncio.  

Após a leitura deste Guia de estudos sobre extensões de anúncio, você saberá como: 

• Criar Extensões de Sitelink e ESLs para direcionar os clientes a páginas específicas de seu site. 

• Configurar o agendamento de extensões de anúncio para controlar quando os anúncios serão 

exibidos.  

• Melhorar a visibilidade e o desempenho de seus anúncios com extensões automatizadas. 

• Incluir Extensões de Preços em seus anúncios. 

• Usar Extensões de Local para exibir as informações de localização da sua empresa. 

• Criar Extensões de Chamada com o número de telefone da sua empresa ou um número de 

encaminhamento para obter dados analíticos melhores. 

• Tirar proveito das Extensões de Frase de Destaque para mostrar que sua empresa é única. 

• Usar Extensões de Comentários para ganhar a confiança dos clientes com comentários de outros 

usuários. 

• Criar Snippets de Estrutura Dinâmica para destacar produtos e serviços adicionais. 

• Usar Extensões de Aplicativos para promover o seu aplicativo. 

• Usar Extensões de Várias Imagens para acrescentar elementos visuais ao anúncio. 

• Habilitar, editar ou excluir Extensões de Sitelink e ESLs.  

Extensões de Sitelink 

As Extensões de Sitelink são links incluídos em seus anúncios que direcionam os clientes a páginas 

específicas do seu site. Assim, seus clientes podem acessar as informações que procuram de maneira 

rápida e conveniente, o que pode aumentar a taxa de cliques (CTR) e as conversões. 

A CTR não depende apenas da relevância da palavra-chave em relação ao anúncio. É um indicador da 

sua capacidade de mostrar aos clientes potenciais que você tem o que eles procuram. Por exemplo, se 

você faz lances para termos da marca que vende, é recomendável incluir uma extensão de anúncio com 

a página de seu localizador de lojas. Por quê? Os dados de comportamento dos usuários mostram que, 

ao digitar o nome de uma loja na caixa de pesquisa, muitas vezes as pessoas procuram informações 

básicas, como a localização e o horário de funcionamento da loja. 

As Extensões de Sitelink possibilitam a adição de links nos anúncios e são especialmente úteis quando 

um cliente está em trânsito e quer agir rápido, e precisa acessar as informações de sua empresa 

imediatamente no dispositivo móvel. Você pode inserir até vinte Extensões de Sitelink para cada 

campanha; elas se aplicarão a todos os grupos de anúncios e anúncios contidos na campanha. 

O Microsoft Advertising mostrará as Extensões de Sitelink somente na linha principal e apenas para 

anúncios e campanhas de alta qualidade. Assim, não se esqueça de adicionar Extensões de Sitelink às 

suas campanhas de melhor desempenho. Pode demorar um pouco até que as novas campanhas 
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comecem a mostrar as Extensões de Sitelink devido ao tempo necessário para criar um histórico e um 

Índice de Qualidade para a campanha. 

 

Por padrão, as Extensões de Sitelink são definidas em nível de campanha. Porém, você também pode 

definir sitelinks em nível de grupo de anúncios. Ao especificar sitelinks em nível de grupo de anúncios, 

os sitelinks associados à campanha serão substituídos. 

 

Para selecionar o nível em que você deseja fazer alterações, selecione Campanha ou Grupo de 

anúncios abaixo da guia Extensões de Anúncio. Para criar novas Extensões de Sitelink, na página 

Todas as Campanhas, escolha a guia Extensões de Anúncio. Clique em criar extensão de anúncio. 

 

Selecione a campanha à qual você quer associar as novas Extensões de Sitelink e adicione uma 

descrição com até 35 caracteres. (É necessário adicionar as duas linhas de texto para que as ESLs sejam 

habilitadas.) Clique em Salvar. 

Para atualizar as Extensões de Sitelink existentes, clique na guia Extensões de Anúncio. Você verá a lista 

de extensões de anúncio do Microsoft Advertising disponíveis. Selecione a campanha à qual você quer 

adicionar mais texto marcando a caixa à esquerda. No menu suspenso Editar, escolha Editar uma 

Extensão. 

Para excluir uma Extensão de Sitelink existente, vá para a página Campanhas e selecione a 

guia Extensões de Anúncio. Localize a Extensão de Sitelink que você deseja excluir e marque a caixa de 

seleção à esquerda dessa extensão. Clique em Excluir e em Salvar. 

Você pode acompanhar os cliques em Extensões de Sitelink usando parâmetros de URL personalizada. 

Extensões de Sitelink Melhorados (ESLs) 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56774/2
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As Extensões de Sitelink possibilitam a adição de links nos anúncios, enquanto as ESLs permitem 

adicionar mais texto abaixo desses links para tornar as Extensões de Sitelink maiores.    

Você pode adicionar até duas linhas de texto descritivo em cada Extensão de Sitelink. 

 

Cada linha das ESLs pode ter no máximo 35 caracteres (total de 70 caracteres para as duas linhas), mas é 

recomendável usar menos de 25 caracteres para que o texto não fique truncado nas telas menores. 

As ESLs serão exibidas apenas na posição do anúncio 1 da linha principal (o primeiro anúncio da página 

de resultados de busca). Ou seja, você precisa fazer lances competitivos para poder tirar proveito desse 

recurso. As melhores práticas incluem o uso de palavras-chave fortes para o tráfego (como termos 

relacionados à marca) e a especificação de preços e call to actions.  

Um anúncio pode exibir 2, 4 ou 6 ESLs com descrições ou 2 a 6 Extensões de Sitelink em uma única 

linha, sem descrições. Isso será determinado pelo Bing. 

Extensões de Preços 

As Extensões de Preços consistem em uma extensão de pagamento por clique que exibe seus produtos 

ou serviços aos usuários, juntamente com os preços correspondentes. As Extensões de Preços serão 

mostradas apenas nos anúncios que estão no bem na parte superior da página de resultados. Assim, os 

usuários podem ver exatamente o que estão procurando mo momento em que fazem a busca. Isso 

ajuda a aumentar os cliques que você recebe e a direcionar possíveis clientes diretamente para suas 

experiências de conversão. 
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Uma conta, uma campanha ou um grupo de anúncios pode ter até 20 Extensões de Preços. Como as 

outras extensões, a inclusão de Extensões de Preços em seus anúncios é gratuita, e elas podem não ser 

exibidas sempre em todas as buscas. Você paga apenas o custo por clique no título do anúncio padrão 

referente aos cliques que recebe em Extensões de Preços. Se quiser mudar a ordem dos itens em uma 

Extensão de Preço, basta selecionar Editar Extensão de Preço na guia Extensões de Anúncio em 

Todas as Campanhas. 

Saiba mais sobre as definições dos diferentes campos das Extensões de Preços que você precisa 

preencher. 

Para criar uma nova Extensão de Preço, clique em Campanhas na parte superior da página. Clique na 

guia Extensões de Anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Extensões de Preços 

e selecione Campanha ou Grupo de anúncios. Clique em Criar extensão de anúncio. Selecione a 

campanha ou o grupo de anúncios ao qual você deseja adicionar a extensão. Clique em Adicionar nova 

Extensão de Preço. Insira os detalhes da Extensão de Preço e clique em Salvar.  

Saiba mais sobre como adicionar, excluir e associar Extensões de Preços em nível de conta. 

Extensões de Local 

As Extensões de Local permitem exibir o endereço da localização da empresa mais próxima do cliente. 

Você também pode incluir um número de telefone local. E, melhor ainda, se o cliente estiver vendo o 

anúncio em um smartphone, ele poderá clicar no ícone de telefone para ligar diretamente para você. 

Você pode configurar as Extensões de Local com locais diferentes para cada campanha. E, agora, as 

várias marcas incluídas na mesma conta do cliente podem usar as Extensões de Local. As localizações 

das empresas usadas como ponto central para a segmentação por raio de alcance serão migradas para 

locais personalizados, e as campanhas existentes serão veiculadas sem qualquer problema. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56842/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56842/1
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Você pode aproveitar melhor o espaço exibindo até dois de seus locais mais próximos em um único 

anúncio. (O raio de alcance para a exibição de local é de aproximadamente 80 km. Se você não 

informou uma localização da empresa a menos de 80 km do cliente, nenhum local será exibido no 

anúncio.) 

Extensão de Local com trajeto    

Os usuários podem clicar em Trajeto para saber como chegar à sua empresa. O destino é preenchido 

automaticamente no trajeto do mapa, assim como a origem de usuários de smartphones, desde que 

eles tenham permitido ‘usar minha localização’. O trajeto é calculado e o destino é preenchido em um 

mapa, permitindo que o cliente esteja a caminho em questão de segundos. 
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Observação: todos os cliques em Trajeto são cobrados e têm o mesmo custo dos cliques no título. 

Extensões de Local em smartphones 

Além de mostrar sua localização, as Extensões de Local também oferecem aos usuários do iPhone a 

opção de obter transporte para a sua empresa facilmente diretamente no anúncio. O recurso Obter 

uma Corrida de Táxi das Extensões de Local parece uma anotação, pois pode ser incluído 

automaticamente e não exige qualquer configuração adicional. O cliente pode clicar no ícone de carro 

no anúncio para abrir o aplicativo do Uber e, se estiver conectado à conta do Uber, o destino já será 

preenchido com seu endereço. (Caso não queiram usar o recurso Obter uma corrida de táxi, os clientes 

devem falar com o gerente da conta ou entrar em contato com o suporte.) 

 

As Extensões de Local são criadas na tela de gerenciamento de Extensões de Anúncio. Clique na guia 

Extensões de Anúncio. Crie a extensão, escolha uma campanha e selecione o país. Nessa guia, é 

possível adicionar extensões de anúncio de PPC existentes a campanhas específicas. 

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=398371
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Os locais que você cria aplicam-se a todas as suas campanhas com uma determinada ID do cliente. 

Além disso, habilite as Extensões de Local em nível de campanha e aplicadas a todos os anúncios e 

grupos de anúncios da campanha. 

Da mesma forma que a opção de Trajeto com um clique, todos os cliques no ícone Obter uma Corrida 

de Táxi são cobrados e têm o mesmo custo dos cliques no título. Lembre-se de que, se a sua empresa 

tem vários locais, as Extensões de Local mostrarão o local mais próximo a até 80 km ou o valor 

selecionado para a segmentação por raio de alcance. 

Seguem os detalhes dos limites das contas de Extensões de Local.  

• Standard: no máximo 100 locais 

• Standard plus: no máximo 50.000 locais 

• Select: no máximo 50.000 locais 

• Premium: no máximo 100.000 locais 

Saiba mais sobre como criar, editar, excluir e associar Extensões de Local a várias campanhas ou grupos 

de anúncios.  

Extensões de Chamada 

Enquanto as Extensões de Local apresentam um endereço e um número de telefone local associados a 

um local próximo, ao usar uma Extensão de Chamada, você fornece um número de telefone que não 

está associado a um local específico, mas é apropriado para todos os locais em que seus anúncios são 

exibidos. 

 

Com as Extensões de Chamada, você pode: 

• Exibir um número de telefone em seus anúncios de busca em qualquer computador, tablet ou 

smartphone.   

• Receber chamadas de clientes que clicam no número do anúncio ou ligam para ele.   

• Ver relatórios com o número de chamadas recebidas e se você perdeu alguma chamada. 

Com as Extensões de Chamada, você tem duas opções: pode usar seu próprio número de telefone ou 

um número de encaminhamento do Microsoft Advertising. Ao usar um número de encaminhamento, 

nós atribuímos um número de telefone exclusivo que é exibido no anúncio. Quando o cliente liga 

para esse número, a chamada é encaminhada para o número de telefone de sua empresa. 

As Extensões de Chamada podem ser usadas em conjunto com as Extensões de Local. Quando os dois 

recursos são usados simultaneamente, os números de telefone exibidos e a disponibilidade da 

funcionalidade clique para ligar dependem do dispositivo em que o anúncio é visualizado. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56826/1
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Ao criar uma Extensão de Chamada, você escolhe onde e como seu número é exibido. Existem dois tipos 

de Extensões de Chamada e relatórios: 

Todos os dispositivos (computadores, tablets e smartphones) 

Um número de encaminhamento fornecido é exibido com seus anúncios, e você opta por um número 

local ou de ligação gratuita. O rastreamento de chamadas do Bing é ativado com essa opção. Você tem 

funções analíticas e de rastreamento específicas para monitorar uma série de detalhes das chamadas e 

da campanha; por exemplo, tipo, duração e código de área da chamada. Os insights mais completos dos 

clientes facilitam a otimização da campanha (disponível somente nos EUA e no Reino Unido). 

Somente para smartphones 

Os usuários podem ligar para a sua empresa diretamente dos resultados de busca do Bing em qualquer 

dispositivo. Para fazer uma chamada em um smartphone, o cliente precisa apenas tocar em seu número 

para usar o recurso clique para ligar. Em computadores e tablets, os usuários podem falar com você 

fazendo uma chamada gratuita via Skype — um recurso exclusivo das Extensões de Chamada do 

Microsoft Advertising. 

Quando o usuário usa o recurso clique para ligar nos resultados de busca do Bing, você paga um custo 

por clique padrão por cada chamada, igual ao custo por clique em seu anúncio de texto. 

Observação: as Extensões de Chamada estão disponíveis nos Estados Unidos e no Reino Unido em 

todos os dispositivos. Em todos os outros mercados do Microsoft Advertising, as Extensões de Chamada 

estão disponíveis somente em smartphones. 

Lembre-se: 

• A opção de Extensões de Chamada em todos os dispositivos (smartphones, PCs e tablets) requer 

um número de encaminhamento de chamadas do Microsoft Advertising e dá acesso a dados 

analíticos detalhados das chamadas. 

• A opção de Extensões de Chamada somente em smartphones permite usar um número de 

telefone comercial. Os dados analíticos de desempenho incluem impressões e cliques. Não há 

dados analíticos específicos de chamadas. 

Leia mais sobre como adicionar Extensões de Chamada a seu anúncio, como usar Extensões de 

Chamada e de Local e como adicionar um número de telefone clicável ao anúncio. 

 

Extensões de Frase de Destaque 

As Extensões de Frase de Destaque apresentam um texto adicional para destacar os produtos ou as 

ofertas de seu site. Não é possível clicar nessa extensão, e ela pode ser exibida para complementar a 

descrição do anúncio. A apresentação de detalhes adicionais sobre o seu site podem tornar seu anúncio 

mais relevante para possíveis clientes. 

 

Hotéis em Seattle, WA – Garantia dos melhores preços 

de hotéis. 

Anúncio 
.
 Contososuites.com/Seattle_Hotels 

Reserve agora e economize nos hotéis de Seattle. 

As melhores avaliações 
.
 Localização central 

.
 Ofertas de pacotes 

.
 Passeios 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56813/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51080/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51080/1
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/pt-br/51061
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Cada campanha e grupo de anúncios pode ter 20 Extensões de Frase de Destaque associadas. Deve 

haver pelo menos duas frases de destaque associadas à campanha ou ao grupo de anúncios para que 

elas sejam veiculadas. A inclusão de Extensões de Frase de Destaque em seus anúncios é gratuita. 

Podem ser exibidos quatro itens em cada anúncio, e cada frase de destaque deve ter menos de 25 

caracteres. As Extensões de Frase de Destaque podem aparecer nos anúncios mostrados na linha 

principal.  

Para criar uma Extensão de Frase de Destaque, clique em Campanhas na parte superior da página. 

Clique na guia Extensões de Anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Extensões 

de Frase de Destaque e selecione Campanha ou Grupo de anúncios. Clique em Criar extensão de 

anúncio. 

Selecione a campanha ou o grupo de anúncios ao qual você deseja adicionar a extensão. Clique em 

Adicionar nova Extensão de Frase de Destaque. Insira o texto da frase de destaque e clique em 

Salvar. 

Você pode usar o Microsoft Advertising Editor para gerenciar as Extensões de Frase de Destaque. Crie 

uma Extensão de Frase de Destaque compartilhada na Biblioteca Compartilhada; ela pode ser associada 

a várias campanhas e grupos de anúncios. 

Snippets de Estrutura Dinâmica 

Os Snippets de Estrutura Dinâmica apresentam aos possíveis clientes mais contexto sobre um aspecto 

específico de seus produtos e serviços. O Snippet de Estrutura Dinâmica é formado por um cabeçalho e 

uma lista de 3 a 10 valores que correspondem ao cabeçalho. Por exemplo, você pode usar o cabeçalho 

“Marcas:” e os valores “Windows, Xbox, Skype” para informar aos clientes quais marcas estão disponíveis 

em sua loja. 

Não é possível clicar nessa extensão e, da mesma forma que as outras extensões, ela será exibida abaixo 

da descrição do anúncio. Os Snippets de Estrutura Dinâmica não afetam as outras extensões em uso. 
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Uma campanha ou um grupo de anúncios podem ter 20 Snippets de Estrutura Dinâmica associados. A 

inclusão de Snippets de Estrutura Dinâmica em seus anúncios é gratuita, mas eles não podem duplicar o 

que já está exposto no anúncio. 

Para criar um Snippet de Estrutura Dinâmica, clique em Campanhas na parte superior da página. Clique 

na guia Extensões de Anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Snippets de 

Estrutura Dinâmica e selecione Campanha ou Grupo de anúncios. 

Clique em Criar extensão de anúncio. Selecione a campanha ou o grupo de anúncios ao qual você 

deseja adicionar a extensão. Clique em Adicionar novos Snippets de Estrutura Dinâmica. Selecione o 

Cabeçalho na lista predefinida no idioma especificado. Insira pelo menos três valores de snippet dos 

produtos ou serviços relacionados ao cabeçalho escolhido. Clique em Salvar. 

A tabela a seguir resume a diferença entre as Extensões de Frase de Destaque e os Snippets de Estrutura 

Dinâmica: 

 

Observação: os Snippets de Estrutura Dinâmica podem ser criados e editados SOMENTE na interface do 

usuário.  

Extensões de Comentários 

As Extensões de Comentários destacam os comentários positivos de outros usuários em seus anúncios 

de busca. Um link clicável gratuito para uma fonte de terceiros é exibido abaixo do texto descritivo do 

anúncio. Isso aumenta a confiança do cliente e divulga o que as outras pessoas estão dizendo sobre 

você. Cada campanha ou grupo de anúncios pode ter 20 Extensões de Comentários associadas. 
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Para criar uma Extensão de Comentários, clique em Campanhas na parte superior da página. Clique na 

guia Extensões de Anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Extensões de 

Comentários e selecione Campanha ou Grupo de anúncios. Clique em Criar extensão de anúncio. 

Selecione a campanha ou o grupo de anúncios ao qual você deseja adicionar a extensão. Clique em 

Adicionar nova Extensão de Comentários. Insira os detalhes da Extensão de Comentários e clique em 

Salvar. 

É permitida somente uma Extensão de Comentários por anúncio, com um limite de 67 caracteres para 

Texto do Comentário + Fonte do Comentário (o limite de URL do Comentário é de 255 caracteres e 

inclui http:// ou https://). 

*Disponível em todos os mercados, exceto na China, em Hong Kong e Taiwan. As Extensões de 

Comentários podem ser criadas e editadas na interface do usuário e no Microsoft Advertising Editor. 

Extensões de Aplicativos 

As Extensões de Aplicativos são elementos adicionais de seu anúncio, que promovem seus aplicativos 

iOS, Android e Windows para computadores, tablets e smartphones. Com as Extensões de Aplicativos, 

você alcança dois objetivos de uma vez: incrementa o tráfego e as instalações de aplicativos e trabalha 

com vários dispositivos, incluindo smartphones, tablets e computadores. 

 

As Extensões de Aplicativos têm um gerenciamento flexível para atender às necessidades de suas 

campanhas ou seus grupos de anúncios. Além disso, as informações da loja de aplicativos são exibidas 

automaticamente em seu painel, com ícones, avaliações, etc. As Extensões de Aplicativos detectam o 

dispositivo e o sistema operacional que seu cliente usa e o direciona para a loja de aplicativos correta. 

Veja aqui algumas das principais vantagens das Extensões de Aplicativos: 

• A inclusão de uma Extensão de Aplicativo em seu anúncio é gratuita e você só paga quando 

alguém clica no link da extensão. 

• A promoção de instalações de aplicativos em seu anúncio usando um link com uma call to action 

clara pode aumentar os downloads e a utilização de seus aplicativos, além do número de visitas 

ao site. 

• É possível rastrear os cliques e as instalações de aplicativos como conversões em nível de 

campanha e de grupo de anúncios.* 

• Você pode configurar várias versões das Extensões de Aplicativos que se alternarão nos anúncios. 

• Suas Extensões de Aplicativos são atualizadas automaticamente conforme você altera os 

metadados de seu aplicativo. 
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Com as Extensões de Aplicativos, o dispositivo e o sistema operacional do cliente são detectados 

automaticamente para levar o usuário diretamente para a loja de aplicativos correspondente, 

diferentemente do que acontece com as Extensões de Sitelink. Se você usa uma Extensão de 

Sitelink para promover seu aplicativo, mude para as Extensões de Aplicativos. Os sitelinks são ótimos 

para encaminhar os clientes para páginas específicas de seu site, mas não foram projetados para levá-

los diretamente para a loja de aplicativos. Por isso, o sitelink pode direcionar os clientes para a loja de 

aplicativos errada. 

 

Rastreamento de dados analíticos de aplicativos 

O rastreamento de dados analíticos de aplicativos ajuda a avaliar a eficácia das Extensões de Aplicativos, 

observando de perto quem está realmente baixando o seu aplicativo. 

Você só precisa criar uma extensão e definir se deseja que o Microsoft Advertising crie uma meta de 

conversão automaticamente. Também é possível criar uma meta de conversão de instalação de 

aplicativos móveis posteriormente. Da mesma forma que todos os recursos de Rastreamento Universal 

de Eventos (UET), o rastreamento de dados analíticos de aplicativos pode fornecer insights valiosos 

sobre o desempenho de seus anúncios e a eficiência de utilização de seu orçamento.   

Crie links para seus aplicativos em seu anúncio 

Com as Extensões de Aplicativos, o dispositivo e o sistema operacional do cliente são detectados 

automaticamente para levar o usuário diretamente para a loja de aplicativos correspondente, 

diferentemente do que acontece com as Extensões de Sitelink. Se você usa uma Extensão de Sitelink 

para promover seu aplicativo, mude para as Extensões de Aplicativos.  

Para criar uma meta de instalações de aplicativos, clique na guia Campanhas e, no painel esquerdo, 

clique em Acompanhamento de Conversão. Em Acompanhamento de Conversão, clique em Metas 

de Conversão.  

Na página de metas de conversão, clique em Criar meta de conversão. Insira um nome para sua meta 

na caixa Nome da meta. Ao escolher o nome de sua meta, use um nome descritivo que faça sentido 

para você (por exemplo, "aplicativo iOS de reserva de hotéis").  

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/51054/1
http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/51054/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56823/1
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Escolha o tipo de meta Instalação de aplicativo móvel e selecione o sistema operacional 

correspondente. Insira o Nome do pacote/ID do aplicativo:  

• Loja de aplicativos: Windows Store 

http://apps.microsoft.com/windows/pt-br/app/example-app-name/12345678-9abc-1234-1234-

1234567890ab 

• Loja de aplicativos: Windows Phone Store 

http://www.windowsphone.com/pt-br/store/app/example-app-name/12345678-9abc-1234-

1234-1234567890ab) 

• Loja de aplicativos: Google Play 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname 

• Loja de aplicativos: Apple App Store 

http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id######### 

*Opcional: Você também pode atribuir um Valor de alvo à conversão e inserir um período de 

conversão para rastrear até 90 dias atrás. Clique em Salvar.  

Extensões de Imagens e de Várias Imagens 

A inclusão de elementos visuais em seus anúncios ajuda a destacá-los e dá aos clientes uma ideia 

melhor do que podem esperar ao clicar em seu anúncio. Você pode adicionar uma Extensão de Imagem 

ao anúncio gratuitamente, sendo cobrado somente quando alguém clicar no link da Extensão de 

Imagem. 

Para criar uma Extensão de Imagem, clique em Campanhas na parte superior da página e clique na guia 

Extensão de anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Extensões de Imagens. 

Clique em Criar extensão de anúncio e escolha a campanha à qual você quer adicionar a Extensão de 

Imagem. 

Clique em Criar nova Extensão de Imagem. Insira o Nome/Texto de Exibição, a Descrição (opcional) 

e a URL de Destino (opcional) da Extensão de Imagem. 

Em Selecione suas imagens, você pode escolher Selecione uma imagem existente ou o logotipo de 

sua marca ou Carregar novas imagens. Clique nas imagens que devem ser exibidas no Bing e no MSN, 

e examine-as em Imagens selecionadas. Você também pode clicar em Veja como será a aparência de 

suas imagens em um anúncio para ter uma ideia de como a imagem aparecerá. Clique em Salvar. 

 

Com as Extensões de Várias Imagens, seu anúncio pode exibir cinco imagens, uma oportunidade única 

que só está disponível no Microsoft Advertising. 
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Para adicionar uma Extensão de Várias Imagens, clique em Campanhas na parte superior da página e 

clique na guia Extensão de Anúncio. Se a opção ainda não estiver selecionada, clique em Extensões de 

Imagens. Clique em Criar extensão de anúncio e escolha a campanha à qual você quer adicionar a 

Extensão de Várias Imagens.  

Clique em Criar nova Extensão de Imagem. Insira o Nome/Texto de Exibição (obrigatório), a 

Descrição (opcional) e a URL de Destino (obrigatória) da Extensão de Imagem. Observação: o 

Nome/Texto de exibição aparecerá abaixo das imagens e deve ter menos de 14 caracteres.  

Em Selecione suas imagens, você pode escolher Selecione uma imagem existente ou o logotipo de 

sua marca ou Carregar novas imagens com uma taxa de proporção de 4:3. Clique nas imagens que 

devem ser exibidas no Bing e examine-as em Imagens selecionadas. Você também pode clicar em Veja 

como será a aparência de suas imagens em um anúncio para ter uma ideia de como as imagens 

aparecerão. Clique em Salvar.  

Saiba mais sobre a taxa de proporção e as especificações da imagem, e sobre as diferenças entre 

Extensões de Imagens e Anúncios de Produtos.  

Observação: as Extensões de Imagens podem ser criadas e editados SOMENTE na interface do usuário 

Extensões Automatizadas 

As Extensões Automatizadas ajudam a utilizar a quantidade certa de extensões para envolver seus 

clientes. Com o uso da IA para coletar e extrair dados, as extensões mais relevantes aparecem no 

momento certo.  

Esses dados podem vir do conteúdo de seu site, das descrições de seus anúncios, da busca de um 

usuário do Bing, de feeds do Microsoft Shopping e de fontes de terceiros, como o Twitter ou avaliações 

de clientes. O principal objetivo é complementar o título, a descrição do anúncio e a URL de visualização 

que já foram criados pelo anunciante para fornecer informações exclusivas e agregar mais valor para 

melhorar o desempenho do anúncio. 

Saiba mais sobre como cancelar e gerar relatórios das 9 Extensões Automatizadas disponíveis a seguir: 

1. Classificações de Consumidores 

2. Melhorias de Anúncios Dinâmicos 

3. Frases de Destaque Dinâmicas 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56868/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56868/1
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/june-2018/automated-extensions-powered-by-ai-help-improve-your-ad-s-visibility-and-performance?lang=en-us
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4. Melhorias de Dados de Parceiros Dinâmicos 

5. Links de Sites Dinâmicos 

6. Snippets Estruturados Dinâmicos 

7. Títulos de Anúncios Mais Longos 

8. Acessos Anteriores 

9. Classificações de Vendedores 

Agendamento de extensões 

Com a possibilidade de agendar as extensões de anúncio, você pode reduzir os cliques desperdiçados e 

prover melhor seus clientes segmentados, aumentando o potencial da taxa de cliques. Ao melhorar a 

consistência da campanha por meio de promoções sincronizadas, todas as suas ofertas serão melhores. 

Observação: o agendamento de extensões de anúncio está disponível para todos os tipos de extensões, 

exceto as Extensões de Imagens. Você pode implementar o agendamento de extensões de anúncio por 

meio do Microsoft Advertising, Importação do Google, API do Microsoft Advertising e Carregamento em 

Massa. 

Para criar um novo agendamento de extensões de anúncio, clique em Campanhas na parte superior da 

página. Em seguida, clique na guia Extensões de Anúncio.  

Selecione a extensão de anúncio à qual você deseja adicionar um agendamento e selecione Campanha 

ou Grupo de anúncios. Clique em +Adicionar nova extensão. Insira as informações necessárias das 

extensões. Expanda Dias e horas selecionados para definir o intervalo de datas, agendar o horário de 

exibição e detalhes de fuso horário. Clique em Salvar.  

Para editar um agendamento de extensões de anúncio, clique em Campanhas na parte superior da 

página. Clique na guia Extensões de Anúncio. Selecione a extensão de anúncio que contém o 

agendamento que você deseja editar. Clique em Editar ao lado do botão Criar extensão de anúncio e 

selecione Editar uma extensão. Edite os detalhes de Dias e horas selecionados. Clique em Salvar.  

Resumo 

As extensões de anúncio do Microsoft Advertising oferecem recursos que permitem aprimorar seus 

anúncios para que os clientes potenciais possam encontrar as informações sobre sua empresa com mais 

facilidade e rapidez. 

Conclusões principais: 

• Ao usar Extensões de Sitelink Melhorados (ESLs), o tráfego para seu site aumenta e o tamanho de 

seus anúncios mostrados na linha principal é duplicado. 

• As Extensões de Chamada e as Extensões de Local facilitam o contato dos clientes com a sua 

empresa da maneira mais conveniente para eles, especialmente ao usar smartphones. 

• A criação de Extensões de Frase de Destaque, Extensões de Comentários e Snippets de Estrutura 

Dinâmica impulsiona o desempenho do anúncio, destacando seus produtos, preços e serviços. 

• As Extensões de Aplicativos ajudam a estimular o download de seus aplicativos. 

• O agendamento de extensões e o uso de Extensões Automatizadas permite usar dados para 

prover melhor clientes segmentados. 
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• As Extensões de Imagens e de Várias Imagens dão destaque aos seus anúncios em comparação 

com os anúncios da concorrência.  

Agradecemos a leitura deste treinamento sobre extensões de anúncios de PPC.  

 

❑ Anúncios de Texto Expandido, URLs atualizadas e 

inserção de texto dinâmico 
 

O texto dinâmico é uma palavra ou frase inserida automaticamente no título, no texto, nos caminhos ou 

na URL final de seus Anúncios de Texto Expandido. Ele possibilita a criação de textos mais relevantes 

para adaptar seus anúncios às buscas reais do usuário e, assim, obter mais cliques e conversões, além de 

melhorar o índice de qualidade e o posicionamento do anúncio. Isso pode contribuir para a obtenção 

de mais cliques e conversões, e também melhorar seu índice de qualidade e o posicionamento do 

anúncio. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre os recursos de inserção de texto dinâmico, você saberá 

como: 

• Personalizar o título ou o texto do anúncio de acordo com a palavra-chave que acionou o 

anúncio. 

• Alterar a URL final ou o modelo de rastreamento de acordo com a palavra-chave que acionou o 

anúncio. 

• Aplicar a personalização automática com parâmetros do anúncio de texto. 

• Aplicar os limites padrão de caracteres e texto. 

• Utilizar URLs atualizadas para diferenciar as páginas de destino dos parâmetros de rastreamento. 

• Tirar proveito dos Anúncios de Texto Expandido e usar personalizadores de anúncios para 

proporcionar escalabilidade. 

 

O que é texto dinâmico? 

O texto dinâmico é uma palavra ou frase inserida automaticamente no título do anúncio, no texto do 

anúncio ou na URL de visualização. Ele possibilita a criação de textos mais relevantes para adaptar seus 

anúncios ao termo real pesquisado pelo usuário. Isso ajuda a obter mais cliques e conversões.  

Existem vários tipos de texto dinâmico:  

• Palavra-chave: personalize o título ou o texto do anúncio com base nas buscas  

• URL de visualização: altere a URL de visualização com base nas buscas  

 

Veja como criar um anúncio com texto dinâmico: 
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Este é o resultado: 

 

 

{KeyWord} é um exemplo de texto dinâmico. Ao usar {KeyWord} no título e no texto do anúncio, o 

Microsoft Advertising insere automaticamente sua palavra-chave ou o termo que o cliente buscou e que 

corresponde à sua palavra-chave no anúncio quando ele é exibido. 

Personalize seus anúncios automaticamente com parâmetros de texto dinâmico 

Você pode personalizar automaticamente o que é exibido em seu anúncio de acordo com as buscas dos 

usuários. Basta inserir os parâmetros de texto dinâmico {keyword}, {param1}, {param2} e {param3} em 

diversas partes do anúncio. Isso quer dizer que seus anúncios são atualizados "dinamicamente" para 

coincidir com o que as pessoas estão procurando. O texto dinâmico torna seus anúncios mais relevantes 

e, assim, ajudam a melhorar sua taxa de cliques (CTR) e sua taxa de conversão, além do Índice de 

Qualidade e do posicionamento do anúncio na página.  

https://help.bingads.microsoft.com/
https://help.bingads.microsoft.com/
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Veja aqui algumas coisas que você pode fazer com o texto dinâmico e o procedimento correspondente: 

Inserir palavras-chave em seus anúncios 

O exemplo acima mostra sua palavra-chave sendo inserida em um anúncio. Veja como fazer isso:  

• Clique em Campanhas no alto da página e depois clique na guia Anúncios.  

• Clique em Criar anúncio.  

• Abaixo de Parte de Título 1, Parte de Título 2 ou Texto do anúncio, clique em texto dinâmico 

e selecione Espaço Reservado {KeyWord}. Você pode incluir {KeyWord} em vários locais de seu 

anúncio.  

• Cada parâmetro de texto dinâmico {keyword} deve incluir o texto padrão, como em 

"{keyword:DefaultTextGoesHere}". Veja a seguir exemplos e outras informações sobre o texto 

padrão 

• Clique em Salvar.  

 

Inserir texto personalizado em seus anúncios com base em palavras-chave específicas 

Além de inserir a palavra-chave de maneira dinâmica, você também pode adicionar texto personalizado 

para cada palavra-chave.  

Digamos que você tem descontos diferentes para os diversos produtos:  

Produto Desconto  Anúncio desejado 

Kona  50%  Café Kona com 50% de desconto!  

Sumatra  25%  Café Sumatra com 25% de desconto!  

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50811/1/
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50811/
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50811/
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50811
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Você pode exibir o texto desejado com um único anúncio. Para fazer isso, utilize os parâmetros: 

{param1}, {param2} ou {param3}. Os valores desses parâmetros são atribuídos a palavras-chave 

específicas.  

 

 

 

Fazendo uma associação com a variável {keyword}, é possível criar um texto do anúncio como este:  

"Café {keyword} com {param1} de desconto!"  

Veja como fazer isso:  

• Clique em Campanhas no alto da página e depois clique na guia Anúncios.  

• Clique em Criar anúncio.  

• Abaixo de Parte de Título 1, Parte de Título 2 ou Texto do anúncio, clique em texto dinâmico 

e selecione Espaço Reservado {param1}, Espaço Reservado {param2} e Espaço Reservado 

{param3}. Isso pode ser adicionado a vários locais de seu anúncio.  

• Adicione o texto padrão ao parâmetro de texto dinâmico {param1}, {param2} e {param3}. Por 

exemplo, {param1:default}.  

• Clique em Salvar.  

• Clique na guia Palavras-chave.  

• Clique em Colunas e em Modificar colunas para garantir que Param1, Param2 e/ou Param3 

sejam selecionados para exibição.  

• Localize a palavra-chave à qual você deseja adicionar o texto dinâmico e focalize o espaço vazio 

na coluna Param apropriada. Aparecerá um pequeno ícone de caneta.  

• Clique no ícone de caneta e insira o texto desse parâmetro. Repita o procedimento para cada 

palavra-chave e cada parâmetro conforme apropriado.  

• Clique em Salvar.  

 

Limites de caracteres e texto padrão 

Você deve fornecer uma cadeia de caracteres padrão para o sistema usar caso Param1 correspondente a 

uma palavra-chave seja nulo ou caso a inclusão do valor de substituição de Param1 faça a cadeia de 

caracteres expandida exceder o limite do elemento. Caso contrário, o anúncio não será veiculado. 
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Ao usar qualquer inserção dinâmica de palavras-chave, como {param1} ou {keyword}, no final, seus 

anúncios não podem exceder os seguintes limites de caracteres: 

• Parte de título 1: 30 caracteres 

• Parte de título 2: 30 caracteres  

o Os dois títulos juntos deverão ter menos de 77 caracteres, se for usado texto dinâmico 

• Texto do anúncio: 90 caracteres  

o 300 caracteres, caso seja usado texto dinâmico 

• Caminhos: 15 caracteres cada  

o 50 caracteres, caso seja usado texto dinâmico 

Para evitar isso, basta adicionar o texto padrão às palavras-chave do texto dinâmico. Para definir uma 

palavra-chave padrão, insira dois pontos depois de {Keyword} e adicione o texto padrão que deve 

aparecer no lugar de uma palavra-chave dinâmica.  

A importância de usar um texto padrão  

O texto padrão é obrigatório em parâmetros de texto dinâmico {keyword}. Ao implementar o texto 

dinâmico no texto do anúncio, você deve fornecer uma cadeia de caracteres padrão, como 

{Param1:default} que o sistema usará caso Param1 de uma palavra-chave seja nulo ou estiver vazio ou se 

a inclusão do valor de substituição de Param1 faça a cadeia de caracteres expandida exceder o limite do 

elemento. Caso contrário, o anúncio não será veiculado.  

Ao usar qualquer texto dinâmico, como {param1} ou {Keyword}, no final, seus anúncios não podem 

exceder os seguintes limites de caracteres:  

• Partes do título do anúncio: 30 caracteres cada  

• Texto do anúncio: 71 caracteres 

 

Os anúncios com texto dinâmico que excederem os limites de caracteres não serão exibidos. O uso do 

texto padrão no título do anúncio (ou no texto do anúncio) pode manter o texto do anúncio dentro do 

limite de caracteres permitido.  

Você define os padrões do texto dinâmico digitando dois pontos e o texto padrão após o nome do 

espaço reservado: {param1:default}. O texto padrão é exibido no anúncio sempre que, de outro modo, 

ele excede os limites de caracteres.  

Se algum valor padrão aparecer em seus anúncios dessa maneira, os valores padrão de todos os 

parâmetros serão exibidos no anúncio. O anúncio não usará o texto padrão de um parâmetro e, ao 

mesmo tempo, o texto substituído de outro.  
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Exemplo de texto padrão 

Digamos que você criou um anúncio que inclui texto dinâmico no título e no texto:  

Os melhores {keyword:Cafés}  

Nós temos a melhor seleção! Compre {keyword:cafés} a partir de {param1:R$ 7,00} o quilo.  

www.fourthcoffee.com 

Na guia Palavras-chave, você insere as seguintes variáveis para estas palavras-chave:  

Palavra-chave {param1} 

Sumatra R$ 9,00 

Arabica descafeinados R$ 15,00 

Se alguém buscar por "sumatra" e seu lance de palavra-chave for suficiente, seus anúncios serão exibidos 

assim: 

Os melhores Sumatra  

Nós temos a melhor seleção! Compre Sumatra a partir de R$ 9,00 o quilo.  

www.fourthcoffee.com 

No entanto, para uma busca por "arabica descafeinado", a parte do título do anúncio excederia os 30 

caracteres, e o texto do anúncio excederia 71 caracteres. Mas, se você configurou o texto padrão, ele 

seria exibido assim:  

 

Os melhores Cafés  

Nós temos a melhor seleção! Compre cafés a partir de R$ 7,00 o quilo.  

www.fourthcoffee.com 

Observe que o valor padrão de {param1} também foi usado. Lembre-se de que, se o texto padrão for 

usado em qualquer lugar do anúncio (aqui, é usado para {keyword}), ele também será usado para todos 

os parâmetros do anúncio. Portanto, também foi usado para {param1}. 

Uso de maiúsculas no espaço reservado para keyword 

Você pode usar o espaço reservado {KeyWord} para que o título do anúncio, o texto do anúncio, a URL 

de visualização e a URL de destino mostrem palavras-chave que correspondem exatamente, ou quase, 

ao texto digitado pelo usuário. Depois de elaborar o anúncio, insira o espaço reservado {KeyWord} onde 

quiser que a palavra-chave seja exibida. 

http://www.fourthcoffee.com/
http://www.fourthcoffee.com/
http://www.fourthcoffee.com/
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Observação: as políticas do Microsoft Advertising especificam o máximo de uma palavra com todas as 

letras maiúsculas no título ou no texto do anúncio. Por exemplo, você pode dizer "Peça frutas FRESCAS 

agora mesmo", mas não "Peça FRUTAS frescas AGORA mesmo". 

Saiba mais sobre como os vários títulos do anúncio mudam de acordo com as opções de uso de 

maiúsculas selecionadas para o espaço reservado {KeyWord}. 

Observação: as opções de uso de maiúsculas se aplicam apenas ao título do anúncio, à descrição do 

anúncio e à URL de visualização, e às campanhas e aos grupos de anúncios veiculados nos seguintes 

idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, português, dinamarquês, finlandês, norueguês e sueco. 

Anúncios de contagem regressiva para eventos 

As personalizações com contagens regressivas permitem incluir facilmente um contador – de dias, horas 

e depois de minutos – a um evento em seus Anúncios de Texto Expandido. O contador, que é atualizado 

automaticamente conforme o evento se aproxima, é vistoso e incentiva os possíveis clientes a clicar em 

seu anúncio. 

Por exemplo, você pode usar essa contagem regressiva para chamar a atenção para uma promoção que 

logo vai terminar: 

 

... ou para promover um evento próximo: 

 

Para incluir um timer no anúncio, insira uma { (chave esquerda) e selecione Contagem regressiva. O 

contador pode aparecer em qualquer parte do título, qualquer caminho ou no texto do anúncio. Você 

precisa escolher quando a contagem começa e termina. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50847/1
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Anúncios de Texto Expandido e URLs atualizadas 

Os Anúncios de Texto Expandido consistem em um formato de anúncio otimizado para dispositivos 

móveis que permite elaborar textos mais longos e adaptados para conquistar os possíveis clientes antes 

que eles cliquem em seus anúncios. Os Anúncios de Texto Expandido funcionam perfeitamente em 

celulares, tablets e computadores. Dessa forma, é mais fácil criar calls to action mais atraentes para os 

consumidores e gerar mais conversões para a empresa. 

Um Anúncio de Texto Expandido contém três elementos visuais fundamentais: o título do anúncio, a 

URL de visualização e o texto do anúncio. 

 

Não é necessário migrar todas as URLs existentes, que incluem URLs do anúncio de texto padrão, URLs 

de destino de palavras-chave e URLs de Extensões de Sitelink, para tirar proveito dos Anúncios de Texto 

Expandido. 

Você ainda poderá gerenciar e otimizar os anúncios de texto padrão usando as URLs de destino e 

configurar novos Anúncios de Texto Expandido usando as URLs finais. No entanto, recomendamos 

configurar um modelo de rastreamento em nível de conta para garantir que você possa acompanhar e 

gerar relatórios dos cliques em seus anúncios corretamente. 

*Observação: agora você pode converter anúncios de texto padrão (STA) em anúncios de texto 

expandido (EXTA) na interface Web do Microsoft Advertising e no Microsoft Advertising Editor. 

Adicione personalizadores ao seu anúncio  

Os personalizadores de anúncios proporcionam escalabilidade reduzindo o tempo para criar ou atualizar 

o texto do anúncio manualmente. É possível personalizar um único anúncio de texto com centenas de 

variações e exibir o anúncio mais relevante para cada cliente potencial. Os anúncios podem ser 

modificados de acordo com o local do usuário, o dispositivo, as buscas, a hora do dia e vários outros 

personalizadores de anúncios. 

Você pode fazer referência a esses feeds e atributos no texto do anúncio, na forma de parâmetros de 

personalizadores de anúncios.  

Existem três categorias de atributos para os feeds de personalizadores de anúncios: 

 

• Personalizado  

• Segmentação 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56812/-1
https://help.bingads.microsoft.com/
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/blog/post/march-2017/bing-ads-makes-it-easy-to-create-expanded-text-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/march-2017/bing-ads-editor-supports-ecpc-and-makes-it-easier-to-adopt-expanded-text-ads


 

  Microsoft Advertising 

• Padrão 

 

Atributos personalizados 

• Você pode escolher dentre quatro tipos de dados diferentes para criar seus próprios atributos, 

que podem ser referenciados no anúncio: texto, número, preço e data.  

• Nomes curtos sem espaços para facilitar sua referência como parâmetros no anúncio.  

• O tamanho máximo do nome de um atributo personalizado é 30 caracteres.  

• Ao criar atributos personalizados, os tipos de dados usados devem ser especificados entre "()" ao 

lado do nome do atributo. Exemplo: Nome (texto) 

 

 

Atributos de segmentação  

As colunas de segmentação permitem controlar quais itens do feed serão selecionados para o anúncio.  

• Para personalizar os anúncios para a mesma palavra-chave em campanhas diferentes, você 

pode usar as colunas "Palavra-chave de destino" e "Campanha de destino".  

• Para segmentar por grupo de anúncios, você deve usar as colunas "Grupo de anúncios de 

destino" e "Campanha de destino".  

• Para personalizar os anúncios para os usuários que fazem parte de uma lista de público, 

use o atributo audiência de destino e insira a ID de audiência. Um arquivo do feed pode conter 

nenhum, um ou vários parâmetros de segmentação. Exemplo: Local de destino. 

 

Atributos padrão  

Opcionalmente, você pode usar atributos padrão para adicionar configurações mais avançadas. O nome 

do atributo pode ser usado diretamente no arquivo como um nome de coluna. Exemplo: Data de início. 

Referência ao feed e a seus atributos no anúncio 

Os feeds precisam ser fornecidos em um formato de planilha padrão. (São aceitos os formatos .csv, .tsv, 

.xls e .xlsx.) Há suporte para até 100 atributos em um arquivo do feed. Também há um limite de 5 

milhões de itens do feed para todos os feeds na conta. 

Se o feed chamar “vestuário” e você quiser fazer referência ao atributo chamado “produto” no anúncio 

com um valor padrão “vestido”, a sintaxe será {=vestuário.produto:vestido}. 

• O nome dos atributos e do feed do personalizador de anúncios devem ser exatamente iguais.  
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• Os valores padrão são opcionais e serão usados se o item do feed exceder os limites de 

caracteres ou se nenhum dos itens do feed se qualificar devido às configurações da 

segmentação.  

 

Se for usado um valor padrão em um parâmetro, todos os outros parâmetros do personalizador de 

anúncios no anúncio também deverão usar o valor padrão. No exemplo, o parâmetro na Parte de título 

1 tem um valor padrão (“vestido”), mas o parâmetro na Parte de título 2 não tem. 

Em um dos campos URL, insira { e escolha Personalizador de anúncios. Escolha o feed ao qual você 

quer fazer referência no anúncio. 

Escolha o atributo que você quer usar no anúncio. Insira um valor padrão (opcional). 

 

O que são URLs atualizadas e como faço a atualização? 

As URLs atualizadas separam a URL da página de destino dos parâmetros de rastreamento ou de URL. 

Assim, se quiser editar seus parâmetros de URL, o anúncio não precisará passar por outra revisão 

editorial. Você também poderá definir uma URL diferente para a página de destino específica para 

celular, caso tenha um site otimizado para dispositivos menores. 

Assim, você tem a possibilidade de adicionar parâmetros de URL e parâmetros personalizados ao 

modelo de rastreamento para obter insights adicionais sobre a origem dos cliques em seus anúncios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56799/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56774/2
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Com as URLs atualizadas, temos vários novos termos que são importantes:  

 

No momento, as URLs de destino têm um limite de 1024 caracteres. Ao atualizar suas URLs, você poderá 

tirar proveito dos limites aumentados para URLs. 

Veja a seguir os limites para URLs, parâmetros personalizados, modelos de rastreamento: 
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Você pode adicionar URLs em três níveis diferentes (do mais alto para o mais baixo): 

• Anúncio: use a URL final ou a URL para dispositivo móvel definida no anúncio. 

• Palavra-chave: use a URL final ou a URL para dispositivo móvel definida em nível de palavra-

chave ou padrão para a URL final ou para dispositivo móvel do anúncio. 

• Extensões de Sitelink: use a URL final ou a URL para dispositivo móvel definida na Extensão de 

Sitelink. 

 

Saiba mais sobre como atualizar as URLs de destino existentes para URLs atualizadas de duas maneiras 

diferentes: 

• Importação do Google Ads no Microsoft Advertising ou no Microsoft Advertising Editor 

• Movendo as URLs de destino existentes para a URL final/modelo de rastreamento usando o 

Microsoft Advertising Editor 

 

Resumo 

As extensões de anúncio com inserção dinâmica de palavras-chave do Microsoft 

Advertising transformam anúncios genéricos em anúncios personalizados. Os anúncios personalizados 

têm mais chances de sucesso, pois são mais específicos e relevantes para seus clientes-alvo. Lembre-se 

destes pontos importantes ao usar a inserção dinâmica de palavras-chave em seus anúncios: 

• A exibição dinâmica do Microsoft Advertising considera as palavras-chave disparadas pela frase 

de busca do cliente. Por isso, as palavras-chave devem ser escolhidas com cuidado. 

• Os anúncios dinâmicos exibem apenas palavras-chave incluídas na sua conta do Microsoft 

Advertising ou como texto padrão, por exemplo, {KeyWord:rosas} 

• As palavras-chave podem ser combinadas com parâmetros exclusivos para que os anúncios 

exibam diferentes promoções, ofertas e informações de frete. 

• O texto padrão garante que os anúncios sejam exibidos mesmo que o texto dinâmico exceda os 

limites de caracteres. 

• As URLs atualizadas separam as informações de rastreamento da URL da página de destino. 

• Os Anúncios de Texto Expandido são atualizados usando URLs finais. 

• É possível adicionar personalizadores de anúncios a todos os campos dos Anúncios de Texto 

Expandido, exceto o campo URL Final. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56751/2
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❑ Tipos de correspondência de palavras-chave 

Os tipos de correspondência de palavras-chave ajudam o Microsoft Advertising a definir o nível de 

precisão com que uma busca ou outra entrada deve corresponder a sua palavra-chave. Em geral, quanto 

mais preciso for o tipo de correspondência, mais altas serão as taxas de cliques e de conversão, e menor 

será o volume de impressões. Se você descobrir o ponto de equilíbrio entre conversões e impressões, 

será mais fácil maximizar o retorno do investimento de sua campanha. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre a correspondência de palavras-chave, você saberá como: 

• Descrever os vários tipos de correspondência de palavras-chave. 

• Escolher o tipo ou os tipos de correspondência apropriados para suas palavras-chave. 

• Fazer lances para o tipo de correspondência apropriado para sua campanha. 

 

Correspondência ampla 

A correspondência ampla dispara a exibição do anúncio quando um usuário busca pelas palavras 

individuais da sua palavra-chave em qualquer ordem, ou palavras relacionadas à sua palavra-chave. 

Use a correspondência ampla para vender um amplo conjunto de produtos para um grande grupo de 

clientes. Com a correspondência ampla, você pode concentrar suas palavras-chave sem usar a 

correspondência de frase ou exata. 

Palavra-chave de correspondência ampla Dispara o termo de busca 

férias de inverno férias de inverno 

  inverno nas férias 

  férias de inverno tropical 

  férias de inverno com esqui 

  viagens para esquiar 

  férias de inverno em vila de esqui 

flor vermelha papoulas carmesim 

  comprar flores carmesim 

  rosas vermelhas 
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As melhores práticas da correspondência ampla incluem:  

• Garantir que suas campanhas tenham a correspondência ampla habilitada para ter alcance 

máximo sem sacrificar a qualidade com outros tipos de correspondência. 

 

• Ajustar a correspondência ampla segundo os valores de conversão, fazendo lances explícitos 

para cada tipo de correspondência de acordo com seu desempenho.  

 

• Para ter um controle ainda maior, use palavras-chave negativas para impedir correspondências 

indesejadas. Os anunciantes podem usar palavras-chave negativas exatas ou de frase. 

 

• Explorar a segmentação (incluindo in-market ou remarketing), modificadores de lances e lances 

automáticos para otimizar o CPA, CTR ou volume.  

 

• Não deixe de usar a página Oportunidades e a ferramenta Microsoft Advertising Intelligence 

para obter sugestões de palavras-chave de correspondência ampla mais personalizadas. 

 

• Como último recurso, use os modificadores de correspondência ampla para definir limites, 

lembrando sempre que eles são capazes de bloquear até 90% do volume potencial da 

correspondência ampla. 

Se você faz lances para a palavra-chave hotéis Havaí, seu anúncio também pode ser exibido para 

pessoas cuja busca não incluía hotéis no Havaí. Mas, e se você quiser controlar melhor para qual busca 

seus anúncios são exibidos ao usar o tipo de correspondência ampla? 

Por exemplo, se você é proprietário do hotel e acha que as buscas que contêm aluguel de férias 

provavelmente não resultarão em cliques ou conversões, talvez queira eliminar seu anúncio das buscas 

que contêm esse termo. Ao mesmo tempo, não quer limitar demais seus anúncios usando tipos de 

correspondência mais restritivos. 

A solução é uma variação do tipo de correspondência ampla, que chamamos de modificador de 

correspondência ampla. Um modificador de correspondência ampla informa ao Microsoft 

Advertising que uma palavra ou palavras específicas, ou suas variações próximas, devem estar presentes 

para que seu anúncio seja exibido. 

Veja um exemplo de como seu anúncio pode ser exibido com o uso de um modificador de 

correspondência ampla: 

Termo de busca O anúncio se qualifica? 

  

Palavra-chave de 

correspondência ampla: 

Nordeste Hotéis 

Palavra-chave do modificador de 

correspondência ampla: 

Nordeste +Hotéis 
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Use este quadro para determinar quando usar a correspondência ampla ou os modificadores de 

correspondência ampla e também quando otimizar: 

 

Observação: é recomendável usar uma combinação de correspondência ampla e modificadores de 

correspondência ampla. 

Quando usado em combinação com aprimoramentos de palavras-chave negativas, o modificador de 

correspondência ampla permite criar palavras-chave com um alcance maior que o da correspondência 

exata ou de frase, mas com mais controle sobre o tráfego de correspondência ampla. O resultado são 

cliques de maior qualidade e mais tráfego para o seu site. 

Nordeste Hotéis 
  

Nordeste Aluguéis 
  

Norte Hotéis 
  

Norte Aluguéis 
  

Hotéis Nordeste 

Norte   

Hotéis Norte 

Aluguéis   

Aluguéis Nordeste 

Norte   
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A correspondência de frase dispara seu anúncio quando todas as palavras da sua palavra-chave 

correspondem às palavras da busca do usuário. Essas palavras poderão aparecer na busca exatamente 

na mesma ordem ou em outra ordem, se a intenção da busca coincidir com a da sua palavra-chave. A 

palavra-chave de correspondência de frase "férias de inverno" corresponderia às buscas por férias de 

inverno com esqui e esqui inverno férias. 

Use a correspondência de frase para mostrar um tipo de produto específico para um grupo de clientes 

segmentado. A correspondência de frase pode aumentar a relevância das buscas correspondentes em 

relação à correspondência ampla. 

  

A correspondência exata dispara seu anúncio quando as palavras exatas da sua palavra-chave 

aparecem na busca de um cliente. A correspondência exata também pode corresponder a buscas com 

pequenas variações em relação à palavra-chave. Elas são consideradas variações próximas. As buscas 

com variações próximas podem incluir singular, plural, abreviações, erros de ortografia, pontuações, 

acentos, derivações, palavras em outra ordem, sinônimos e palavras implícitas.  

 

Palavra-chave de correspondência de frase Dispara o termo de busca 

férias de inverno férias de inverno com esqui 

  esqui inverno férias 

  desconto de férias de inverno 

  ofertas de férias de inverno em Lake Tahoe 
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Escolha o tipo de correspondência exata quando quiser associar seus anúncios e suas páginas de 

destino a um conjunto de clientes muito segmentado. 

  

Palavras-chave negativas  

Palavra-chave Correspondência exata Variações próximas  

Programação de TV hoje à 

noite 

Programação de TV de hoje à 

noite 

 

Palavras vazias/funcionais, como é, 

um/uma, o/a, em, para e de/do/da 

poderão ser ignoradas, se não afetarem a 

intenção por trás da busca. 

 

Faixa normal dos níveis de 

glicose  

 

Faixa normal de açúcar no 

sangue.  

 

 

Sinônimos e paráfrases poderão ser 

ignorados, se não afetarem a intenção 

por trás da busca.  

 

Contoso Airlines 

 

 

Voos da Contoso Airlines. 

 

 

Palavras implícitas e a mesma intenção 

de busca poderão ser ignoradas, se não 

afetarem a intenção por trás da busca.  

 

Palavra-chave de correspondência exata Dispara o termo de busca 

férias de inverno férias de inverno 

  férias de inverno 

  inverno nas férias 



 

  Microsoft Advertising 

As palavras-chave negativas podem ser correspondências de frase ou exata que você usa quando sabe 

que um termo não se aplica ao seu negócio. As palavras-chave negativas podem ser especificadas em 

nível de campanha ou de grupo de anúncios. 

Por exemplo, se você é especialista em férias de inverno tropical, não quer que a palavra-chave "férias 

de inverno" corresponda às buscas de "férias de inverno com esqui”. Nesse caso, especifique "esqui" 

como palavra-chave negativa. Uma maneira prática de descobrir e gerenciar palavras-chave negativas 

mais refinadas é gerar o relatório de termo da busca. Ele apresenta as buscas completas, incluindo 

palavras como “de”, “onde” e “como”. Por exemplo, se a sua empresa fica em Nova York, talvez você 

queira definir lances altos para os clientes que buscam por “viajar para Nova York” e criar uma palavra-

chave negativa para “viajar de Nova York”. 

Na página Campanhas, em Biblioteca Compartilhada, você também pode criar listas de palavras-

chave negativas e associá-las a quantas campanhas quiser. Essas listas podem ser facilmente editadas 

para adicionar ou remover palavras-chave em massa e para vinculá-las ou desvinculá-las de campanhas. 

Você pode ter até 20 listas por conta, com no máximo 5.000 palavras-chave negativas por lista. 

 

Melhores práticas de palavras-chave negativas:  

• Use listas compartilhadas de palavras-chave negativas com termos que você nunca vai usar em 

nenhum anúncio. Por exemplo: crie uma lista “global” e a associe a todas as campanhas. Gere o 

relatório de termos de busca para ajustar ainda melhor as palavras-chave negativas para 

correspondências indesejadas.  

 

• Use palavras-chave negativas de frase com moderação, pois elas evitam que seu anúncio seja 

veiculado para qualquer busca que contém a frase. Portanto, é fácil bloquear sem querer um 

tráfego que talvez seja desejado. 

 

• As impressões bloqueadas por palavras-chave negativas não são contabilizadas como parte de 

sua “participação” no relatório de participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice). 
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• Gere o relatório de conflito de palavras-chave negativas para identificar os casos em que 

palavras-chave negativas podem estar bloqueando o tráfego central, que pode ser útil para você. 

 

Variações de palavra-chave muito semelhantes 

Para palavras-chave de correspondência exata e correspondência de frase, seu anúncio também 

pode ser exibido em buscas que correspondem a pequenas variações da palavra-chave. Assim, você 

aproveita ao máximo as correspondências relevantes sem precisar adicionar todas essas variações. As 

variações próximas também são consideradas para palavras-chave do modificador de 

correspondência ampla. A correspondência de variação próxima funciona na Alemanha, Austrália, 

Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça. 

Os exemplos dos tipos de variações próximas consideradas incluem: 

• Plurais: a palavra-chave +resorts luxo corresponde à busca resort luxo. 

• Derivação: a palavra-chave equipe +voleibol corresponde à busca equipe vôlei. 

• Erros de ortografia: a palavra-chave +férias Havaí corresponde à busca feras Havaí. 

• Abreviações e acrônimos: a palavra-chave Rio de Janeiro +Rio de Janeiro corresponde à busca 

Rio de Janeiro RJ. 

• Fusão e divisão de palavras: a palavra-chave +super +mercado corresponde à busca 

supermercado. 

• Variações comuns de ortografia: a palavra-chave estudos de ótica corresponde à busca estudos 

de óptica. 

• Pontuação: a palavra-chave jogos pan-americanos corresponde à busca jogos panamericanos. 

• Acentos: a palavra-chave +café corresponde à busca cafe. Os acentos não são considerados 

variações próximas para os anúncios em inglês nos Estados Unidos e no Canadá. 

• Ordenação: a palavra-chave frango teriyaki corresponde a teriyaki frango. A ordem diferente 

ocorrerá somente se não alterar o sentido da busca. 

• Palavras vazias/funcionais: a palavra-chave programação de TV hoje à noite corresponde a 

programação de TV de hoje à noite. Palavras vazias/funcionais (por exemplo, é, um/uma, o/a, em, 

para, de/do/da) poderão ser ignoradas, se não afetarem a intenção por trás da busca.  

• Sinônimos e paráfrases: a palavra-chave faixa normal dos níveis de glicose corresponde a faixa 

normal de açúcar no sangue.  

• Palavras implícitas e mesma intenção de busca: a palavra-chave Contoso airlines corresponde 

a voos da Contoso airlines.  

Qual é o tipo de correspondência utilizado? 

• Se você faz lances para várias palavras-chave com texto parecido, mas tipos de correspondência 

diferentes, o tipo de correspondência mais restrito terá prioridade quando o anúncio for exibido. 

Por exemplo, se você faz um lance para a palavra-chave de correspondência exata [flor vermelha] 

e para a palavra-chave de correspondência ampla flor, uma busca por flor vermelha dispara a 

correspondência exata e não a correspondência ampla. Esta é a ordem dos tipos de 

correspondência de palavra-chave, da mais ampla para a mais restrita: correspondência ampla, 

modificador de correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata. 
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Usando várias opções de correspondência de palavras-chave 

• Isso facilita o acompanhamento do desempenho de suas palavras-chave no Microsoft Advertising 

e permite personalizar o lance para cada tipo de correspondência de maneira independente. Você 

pode refinar suas estratégia de lances conforme os dados obtidos sobre o que produziu melhores 

resultados para suas buscas. 

• Se optar por não fazer lances separados para cada tipo de correspondência, você poderá 

simplesmente fazer o lance para o tipo de correspondência ampla de sua palavra-chave, e o 

sistema o tratará como um lance para os tipos de correspondência ampla, de frase e exata, todos 

com o mesmo valor. Ou o lance pode ser feito somente para a correspondência de frase; o 

sistema o tratará como um lance para correspondência de frase e correspondência exata, mas os 

usuários não verão seus anúncios, se eles representarem uma correspondência ampla das buscas.  

Página de destino por tipo de correspondência 

Uma estratégia para testar os tipos de correspondência é personalizar suas páginas de destino para 

oferecer uma experiência mais relevante para seus possíveis clientes. Você pode medir e acompanhar o 

desempenho por tipo de correspondência de palavra-chave e, assim, otimizar suas campanhas com 

mais eficiência. É possível pausar ou retomar os anúncios por tipo de correspondência de palavras-

chave. 

Herança de lances 

Se você não especificar lances para todos os tipos de correspondência, eles serão herdados dos tipos de 

correspondência menos restritos. Assim, embora os lances de correspondência ampla sejam 

convenientes e fáceis de gerenciar, os lances independentes para cada tipo de correspondência 

proporcionam mais controle e permitem a análise de dados de desempenho por tipo de 

correspondência. 

• Se não houver um lance, o lance seguinte menos restritivo será herdado pelo tipo de 

correspondência que não tem lances. Isso quer dizer que a correspondência exata herda o lance 

da correspondência de frase que, por sua vez, herda o lance da correspondência ampla. 

• Se não houver lances de correspondência exata nem de correspondência de frase especificados, 

os dois tipos de correspondência herdarão o lance da correspondência ampla.  
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• O inverso nunca ocorre; os lances de correspondência exata nunca são aplicados a uma 

correspondência de frase, e os lances de correspondência de frase nunca são aplicados a uma 

correspondência ampla.  

 

Resumo 

Para que seus investimentos em anúncios sejam eficientes e para conseguir as taxas de cliques ideais, é 

fundamental criar, monitorar e refinar seus tipos de correspondência de palavras-chave. Ao trabalhar 

com correspondência de palavras-chave e exclusões de campanhas, lembre-se destes pontos 

importantes: 

• Use palavras-chave negativas quando souber que um termo não se aplica a seus negócios. Use 

exclusões de sites para evitar que seus anúncios apareçam em sites que não favorecem suas 

metas de publicidade.  

• Considere as variações de palavra-chave muito semelhantes para maximizar as 

correspondências relevantes. 

• Lances independentes em cada tipo de correspondência proporcionam mais controle que os 

lances de correspondência ampla.   

 

❑ Exclusões de campanhas 

As exclusões de campanhas permitem controlar quando, para quem e onde seus anúncios não devem 

ser exibidos em nível de campanha ou de grupo de anúncios. 

É possível configurar exclusões específicas para impedir que o anúncio seja exibido em locais 

específicos, para determinados públicos, em sites específicos da rede de parceiros de distribuição, ou 

para evitar que seus anúncios sejam exibidos para determinados endereços IP. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Impedir que seu anúncio seja exibido em locais específicos. 

• Impedir que determinados sites exibam seu anúncio. 

• Bloquear a visualização de seus anúncios por endereços IP específicos. 

• Usar exclusões de remarketing para seu grupo de anúncios  

 

Noções básicas 

Qual é a vantagem de não exibir um anúncio? Você quer ter a certeza de que as pessoas que veem seu 

anúncio e visitam seu site fazem parte de seu público-alvo. Utilizando uma combinação de regiões, listas 

de sites e endereços IP excluídos, você não desperdiça impressões de anúncios, nem investe em clientes 

que não vão gerar conversões.  

Por exemplo, vamos supor que seu site de comércio eletrônico alcance todas as pessoas do Brasil, mas 

não faça remessas para o Amapá. Em vez de usar a segmentação para escolher todos os estados, exceto 
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o Amapá, aplique uma exclusão de local do Microsoft Advertising ao anúncio e escolha a opção de 

exibir o anúncio no restante do Brasil. 

Como faço para impedir que meus anúncios sejam exibidos em locais 

específicos? 

Para evitar que seus anúncios sejam mostrados em locais específicos, primeiro, clique em Campanhas na 

parte superior da página. Para excluir locais específicos em nível de campanha, clique na guia 

Campanhas. Clique no nome da campanha (na coluna Campanha) que você deseja editar. Clique na 

guia Configurações. 

Para excluir locais específicos em nível de grupo de anúncios, clique na guia Grupos de anúncios. 

Clique no título do grupo de anúncios (na coluna Grupo de anúncios) que você deseja editar. Clique 

em Configurações. Clique em Editar alvos de local ao lado de Local e selecione Deixe-me escolher 

locais específicos. 

Selecione os locais que você deseja excluir: cidades e áreas metropolitanas nos Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, França e Austrália; estados/províncias; países/regiões ou CEPs, procurando seu local 

específico e clicando em Excluir nos resultados da busca. (Observação: não é possível usar a 

segmentação por raio de alcance para as exclusões.) Clique em Concluído. 

 

Como faço para impedir que determinados sites exibam meus anúncios? 
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Microsoft Advertising Network é muito mais do que Bing, Yahoo e AOL. Também inclui uma ampla rede 

de parceiros de busca de syndication. Para impedir que sites específicos da rede de parceiros de 

distribuição exibam seus anúncios, primeiro, clique em Campanhas na parte superior da página. 

Para excluir locais específicos em nível de campanha, clique na guia Campanhas. Clique no nome da 

campanha (na coluna Campanha) que você deseja editar. Clique na guia Configurações. 

Para excluir locais específicos em nível de grupo de anúncios, clique na guia Grupos de anúncios. 

Clique no título do grupo de anúncios (na coluna Grupo de anúncios) que você deseja editar. Clique 

em Configurações. 

Marque a caixa de seleção ao lado das campanhas ou dos grupos de anúncios aos quais você quer 

adicionar a exclusão. Clique em Editar e em Outras alterações. Na lista Configurações da campanha, 

escolha Exclusões de sites. 

Na caixa Exclusões de sites, insira os sites que não devem ser exibir seus anúncios, um site por linha 

(por exemplo, www.contoso.com). Para excluir seus anúncios de um domínio inteiro, omita o prefixo 

"www" (por exemplo, contoso.com). 

Ao concluir suas alterações, clique em Aplicar. 

 

Observação: 

• Você pode especificar no máximo 2.500 URLs para exclusão. 

• Cada URL deve especificar o nome do domínio e pode especificar o nome de um subdomínio e 

no máximo dois diretórios. 

• As URLs duplicadas não são adicionadas. 

• As exclusões de sites em nível de grupo de anúncios substituem as exclusões de sites em nível 

de campanha. 

 

Como faço para bloquear a visualização de meus anúncios por endereços IP 

específicos? 
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Para impedir que endereços IP específicos vejam seus anúncios, primeiro, clique em Campanhas na parte 

superior da página. Clique na guia Campanhas localizada no meio da página. Marque a caixa de seleção 

ao lado das campanhas às quais você quer adicionar a exclusão. 

Clique em Editar e em Outras alterações. Na lista Configurações da campanha, escolha Exclusões de 

endereços IP. Na caixa Exclusões de endereços IP, insira os endereços IP que devem ser impedidos de 

ver seus anúncios. Insira um endereço IP por linha. Você também pode adicionar um intervalo de 

endereços usando um caractere curinga (*). Ao concluir suas alterações, clique em Aplicar. 

Observação: 

• Todas as exclusões de IP do Microsoft Advertising devem ser adicionadas em nível de campanha, 

não em nível de grupo de anúncios. 

• Você pode excluir no máximo 100 endereços IP (ou intervalos de endereços IP) por campanha. 

 

Usar uma lista de palavras-chave negativas para impedir a exibição de 

anúncios 

Você pode usar palavras-chave negativas ou frases como palavras-chave para evitar que o anúncio seja 

exibido quando uma busca ou outra entrada contém suas palavras-chave, mas não é relevante para o 

conteúdo de sua página de destino. 

Por exemplo, se você usa o anúncio para vender sapatos e especificou tênis como palavra-chave, pode 

evitar que o anúncio seja exibido quando é feita uma busca por quadras de tênis; basta usar quadras 

como palavra-chave negativa. 

Este gráfico mostra as duas maneiras de adicionar palavras-chave negativas: 

https://help.bingads.microsoft.com/
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Para obter mais informações, assista a um vídeo sobre palavras-chav e negativas. 

Exclusões de remarketing do grupo de anúncios 

As exclusões de remarketing do grupo de anúncios permitem excluir públicos-alvo diferentes de 

qualquer de seus grupos de anúncios de remarketing. 

Veja aqui alguns exemplos de exclusões de remarketing, juntamente com a segmentação de 

remarketing: 

• Anunciantes da área de turismo: melhorar os lances de meu anúncio para usuários que (+) 

adicionaram um voo ao carrinho mas ainda (-) não o compraram. 

• Anunciantes de bancos: mostrar meu anúncio para usuários que (-) não entraram como um 

cliente atual. 

• Anunciantes do setor de varejo: melhorar os lances de meu anúncio para usuários que (+) 

acessaram o site nos últimos 30 dias, mas (-) não nos últimos 7 dias. 

 

O que você precisa saber sobre as exclusões de remarketing:  

• As exclusões sempre terão precedência (serão impostas) sobre todas as outras opções de 

segmentação. 

• As exclusões são configuradas primeiro como uma lista de remarketing e depois associadas a 

grupos de anúncios como uma “exclusão”. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_wZ49yfMPA
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Criando uma lista de remarketing 

Antes que exclusão possa ser aplicada a um grupo de anúncios, ela precisa ser criada como uma lista de 

remarketing na seção Audiências da Biblioteca Compartilhada. 

Criando uma única exclusão de remarketing 

Assim que uma lista de remarketing é criada, ela pode ser “segmentada” ou “excluída” de qualquer 

grupo de anúncios, clicando em Criar associação na guia Audiências. 

Na tela de configuração Criar associação, selecione um grupo de anúncios que você quer “segmentar” 

ou “excluir” com suas listas de remarketing. Depois, selecione qualquer de suas listas de remarketing 

como Direcionamento do grupo de anúncios ou Exclusões do grupo de anúncios. 

Examine todas as segmentações e exclusões que você definiu na guia Audiências. 

Criando exclusões de remarketing em massa 

Selecione qualquer grupo de anúncios na guia Grupos de anúncios e, no menu Editar, clique em 

Associar a listas de remarketing. Adicione todas as exclusões ou segmentações aos grupos de anúncios 

selecionados. (Você pode adicionar várias exclusões ao mesmo grupo de anúncios.) 

Convertendo associações de/para exclusões 

Para converter qualquer segmentação em uma exclusão, clique em Excluir (grupo de anúncios). Ou, de 

uma exclusão para uma segmentação, clique em Habilitar. 

Criando exclusões de remarketing no Microsoft Advertising Editor 
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Para fazer isso, selecione Audiências Negativas em Palavras-chave e segmentação na lista de tipos no 

painel esquerdo.  

No painel Gerente, clique em Adicionar Associação de Audiência Negativa e selecione um ou mais 

grupos de anúncios dos quais você deseja excluir os públicos e clique em OK.  

Em Escolher audiência, selecione os públicos que você quer excluir e clique em OK.  

Resumo 

As exclusões de campanhas permitem começar com um público-alvo amplo e restringi-lo seletivamente 

apenas aos clientes que podem se beneficiar da sua oferta, aumentando assim a eficácia de seu 

investimento nos anúncios.  

Lembre-se destes pontos importantes: 

• Você pode configurar a não exibição de anúncios em nível de campanha e de grupo de 

anúncios. 

• Você pode configurar a não exibição de anúncios por localizações geográficas, sites e endereços 

IP. 

• A criação de uma lista de palavras-chave negativas ajuda a impedir que seu anúncio seja exibido 

em buscas. 

• O remarketing de público é uma boa maneira de selecionar os clientes apropriados para ver seu 

anúncio.  

 

❑ Segmentação de público: por dispositivo, regional e 

agendamento de anúncios  

Usando a segmentação de público, você foca uma campanha ou um grupo de anúncios em possíveis 

clientes compatíveis com determinados critérios e, assim, aumenta a probabilidade deles verem seus 

anúncios. A segmentação de público envolve quem está realizando uma busca e engloba todos os 

dados; do comportamento à demografia, aos dispositivos e até ao contexto. Onde ele está, que idioma 

ele fala etc. 

As opções de segmentação do Microsoft Advertising ajudam a maximizar a exposição do anúncio para 

clientes com mais probabilidade de ter interesse em seus produtos ou serviços, pois você pode 

segmentar o contexto que cerca a busca específica do usuário: local, hora do dia, dia da semana, 

dispositivo etc. Os anúncios exibidos para clientes em locais únicos, em dispositivos específicos e em 

momentos oportunos são muito mais relevantes para o usuário. Por exemplo, com a segmentação de 

público, é possível veicular anúncios para usuários de dispositivos móveis que estão à distância de até 

1,6 km de seu restaurante, ao meio-dia, supondo que este seja o momento em que devem estar 

procurando um lugar para almoçar. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre segmentação de público, você saberá como: 

• Configurar as opções de segmentação relacionadas a contexto e dispositivo. 



 

  Microsoft Advertising 

• Implementar ajustes de lances para segmentos de público. 

• Definir o idioma e o país do anúncio. 

Configuração de segmentos de público 

Você pode segmentar seus anúncios usando diversas variáveis. Também é possível aplicar ajustes de 

lances para ampliar a exposição do anúncio para clientes potenciais que você segmentou. 

Para começar, clique em Campanhas na parte superior da página. Clique no nome da campanha que 

você deseja alterar. Clique em Configurações. 

Local 

Clique em Editar alvos de local ao lado de Local em Configurações da campanha. 

 

Escolha os locais para a segmentação ou exclusão. Você pode segmentar e mudar seu ajuste de lance 

para:  

• Brasil e Argentina 

• Todos os países/regiões disponíveis 

• Cidades, estados/províncias, países/regiões e CEPs selecionados. Para fazer isso, busque o local 

específico e clique em Segmentar ou Excluir dos resultados de busca. 

• Selecione quem exatamente deve ver os seus anúncios: pessoas em seus locais segmentados, 

pessoas que pesquisam ou exibem páginas sobre seus locais segmentados ou as duas opções. 

Segmentar pessoas em seus locais segmentados 

Exemplo 1 

• Quem deve ver seus anúncios? As pessoas nos locais segmentados 

• Local segmentado definido em sua campanha: Londres 

• Palavra-chave: Hotéis 

• Local físico do 

usuário 
• Termo de busca 

• Anúncio qualificado para exibição? 

• Flórida • Hotéis em Londres 

• Não, não localizado no local 

segmentado 

• Londres • Hotéis 
• Sim, localizado no local segmentado 
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Exemplo 2 

• Quem deve ver seus anúncios? Pessoas que estão buscando ou vendo páginas sobre seus locais 

segmentados 

• Local segmentado definido em sua campanha: Londres 

• Palavra-chave: Hotéis 

 

Exemplo 3 

• Quem deve ver seus anúncios? Pessoas em seus locais segmentados e Pessoas que estão 

buscando ou vendo páginas sobre seus locais segmentados 

• Local segmentado definido em sua campanha: Londres 

• Palavra-chave: Hotéis 

 

Dia da semana/hora do dia 

Conforme sua campanha avança, talvez você descubra que sua taxa de cliques e sua taxa de conversão 

são mais altas em determinados horários, por exemplo, as noites durante a semana. Essa pode ser a 

oportunidade ideal para usar ajustes de lances a fim de aumentar suas chances de exibir seu anúncio de 

segunda a sexta-feira, das 18 às 23 horas. 

• Londres 
• Hotéis em Nova 

York 

• Sim, localizado no local segmentado 

• Local físico do 

usuário 
• Termo de busca 

• Anúncio qualificado para exibição? 

• Flórida 
• Hotéis em 

Londres 

• Sim, fazendo buscas sobre o local 

segmentado 

• Londres • Hotéis 

• Não, não está buscando páginas sobre o local 

segmentado 

• Londres 
• Hotéis em Nova 

York 

• Não, não está buscando páginas sobre o local 

segmentado 

• Local físico do 

usuário 
• Termo de busca 

• Anúncio qualificado para exibição? 

• Flórida • Hotéis em Londres 

• Sim, fazendo buscas sobre o local 

segmentado 

• Londres • Hotéis 
• Sim, localizado no local segmentado 

• Londres 
• Hotéis em Nova 

York 

• Sim, localizado no local segmentado 
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Ao segmentar seu público por horário, você segmenta o fuso horário local do usuário. Por exemplo, se 

você aumentar seu lance em 10% para o horário de 18 a 23 horas, esse ajuste de lance estará em vigor 

das 18 às 23 horas EST para os usuários de Nova York e estará em vigor das 18 às 23 horas PST para os 

usuários de Seattle. 

Clique em Configurações de campanha avançadas e em Agenda de anúncios. Você pode aumentar 

os ajustes de lances em até 900% e reduzi-los em até 90%. Observação: ao usar a segmentação por 

horário, você segmenta o fuso horário local do usuário. 

 

Tipo de dispositivo 

Você pode segmentar o tipo de dispositivo que seu cliente potencial está usando: computadores 

desktop (que também incluem laptops), tablets ou smartphones. Assim, terá mais controle sobre quem 

vê seus anúncios. 

Observação: se você usa apenas a segmentação para usuários de desktops/laptops, suas campanhas 

existentes também receberão automaticamente o tráfego de usuários de tablets e smartphones. 

Para começar, clique em Configurações de campanha avançadas. Em seguida, clique em Tipo de 

dispositivo. Clique em Salvar. 

 

Depois de fazer logon em sua conta e escolher uma campanha, você verá todos os dispositivos 

segmentados por padrão em Configurações de campanha avançadas. Clique em Dispositivo para 

modificar o lance para desktops/laptops, tablets ou smartphones de acordo com as metas de sua 

campanha. 
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Os modificadores de lances para desktops/laptops, smartphones e tablets podem ser ajustados de -

100% a +900%. Esse intervalo permite excluir o tráfego de qualquer tipo de dispositivo conforme 

necessário. 

Justamente porque os usuários de dispositivos móveis são tão relevantes no mercado de hoje, é 

essencial examinar as métricas de desempenho (impressões, cliques, receita e conversões) separadas por 

tipo de dispositivo para otimizar o ajuste de lances futuro. 

Saiba mais sobre o que os seus clientes desejam segmentando os dados de relatórios por tipo de 

dispositivo. 

 

Você pode aproveitar os parâmetros de busca por dispositivo para veicular páginas de destino 

diferentes de acordo com o tipo de dispositivo do usuário. 

Paralelamente, sempre é uma melhor prática criar uma página de destino ou um site preparado para 

dispositivos móveis. Assim, seu site terá uma ótima aparência independente do dispositivo usado. 

Para saber mais, examine o Guia de sites otimizados para dispositivos móveis. 

Idioma e país do anúncio 

Ao definir se os seus anúncios se qualificam para exibição para um usuário de busca específico, primeiro 

o Microsoft Advertising determina se o idioma do anúncio permite sua veiculação em um determinado 

país e considera também as configurações de segmentação regional (e outras segmentações) que você 

definiu. Se os critérios forem atendidos e o idioma do anúncio estiver disponível naquele país, o anúncio 

se qualificará para exibição. 

Lembre-se, estas são as etapas que você deve executar para determinar onde seus anúncios serão 

exibidos: 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/pt-br/50811
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/cl/16405/website-optimization-for-mobile
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• Defina o idioma do anúncio. 

• Selecione as configurações de segmentação regional. 

• Selecione as opções de segmentação regional avançada. 

 

Digamos que você definiu o idioma do anúncio como alemão. Como o idioma definido para os anúncios 

também determina onde eles são exibidos, a configuração do alemão exibirá seus anúncios não apenas 

na Alemanha, mas também na Áustria e na Suíça. Como seus anúncios são específicos para um 

mercado, você decide escolher a segmentação regional de Berlim e, ainda mais especificamente, exibir 

seus anúncios apenas para as pessoas que estão no local segmentado. Agora, seus anúncios serão 

exibidos somente para os usuários que estão fisicamente em Berlim. 

A configuração de idioma do anúncio determina os países em que ele pode ser exibido. Por exemplo, os 

anúncios em alemão não são exibidos na Itália. 

Isso acontece mesmo que você tenha definido a segmentação regional para mostrar os anúncios em 

“todos os países e regiões disponíveis”. Os anúncios em alemão, por exemplo, continuarão sendo 

exibidos somente em países onde há suporte para o alemão. Os anúncios em português continuarão 

sendo exibidos somente em países onde há suporte para o português. 

Confira a lista de idiomas disponíveis e os países correspondentes. 

Ajuste de lances 

Quando você seleciona alguma destas segmentações (regional, hora/dia, idioma e/ou dispositivo), pode 

fazer um lance extra opcional, que chamamos de ajuste de lance. O ajuste de lance aumenta a 

probabilidade de seu anúncio ser exibido em uma posição melhor para clientes que atendem aos seus 

critérios de segmentação. Para obter mais informações sobre os lances incrementais, incluindo alguns 

exemplos, veja Como segmentar meus clientes ao ajustar meus lances.  

Se você usa a segmentação, deve definir segmentações básicas em nível de campanha e depois ajustá-

las em nível de grupo de anúncios. Se as configurações de segmentação em nível de campanha e de 

grupo de anúncios estiverem coerentes, o Microsoft Advertising usará as duas. Se houver algum 

conflito, as segmentações do grupo de anúncios terão prioridade. As segmentações da campanha 

aplicam-se a todos os grupos de anúncios dessa campanha. As segmentações do grupo de anúncios 

substituem as segmentações da campanha nesse grupo de anúncios. 

Exceções de segmentação de público 

• Ao usar as opções de segmentação, você precisa estar atento a algumas exceções e detalhes 

importantes. 

• Regional: o Microsoft Advertising exibirá os anúncios para pessoas que estão no local ou que 

estão buscando ou exibindo páginas sobre o local segmentado, a menos que você especifique 

outras opções com os recursos de segmentação avançada (por exemplo, veicular os anúncios 

somente na área de seu local segmentado). 

  

• Idioma: o Microsoft Advertising permite apenas uma segmentação de idioma por campanha ou 

grupo de anúncios. Se você precisar de outros idiomas, deverá criar campanhas ou grupos de 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51100/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
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anúncios adicionais para incluir cada idioma. 

  

• Hora do dia: o Microsoft Advertising exibe os anúncios de acordo com o fuso horário local do 

usuário final. Você pode programar o agendamento de seus anúncios com incrementos de 15 

minutos durante todo o dia e ajustar seus lances de acordo com o volume de tráfego máximo ou 

baixo. 

  

• Tipo de dispositivo: por padrão, seus anúncios de busca são exibidos nos navegadores de todos 

os clientes em smartphones, tablets, laptops e desktops. Os lances definidos em nível de grupo de 

anúncios ou de palavra-chave são aplicados a todos os tipos de dispositivos. Os ajustes de lances 

de dispositivo são necessários para excluir ou aumentar o lance para um tipo de dispositivo 

específico. 

Resumo 

Defina segmentações básicas em nível de campanha e depois ajuste as segmentações de público em 

nível de grupo de anúncios. Se as configurações de segmentação em nível de campanha e de grupo de 

anúncios estiverem coerentes, o Microsoft Advertising usará as duas. Se houver algum conflito, as 

segmentações do grupo de anúncios terão prioridade. 

Ao considerar as opções de segmentação de público de PPC, lembre-se: 

• Segmente seu público por local, dia da semana, hora do dia e tipo de dispositivo. 

• Faça ajustes de lances para seu segmento com mais público. 

• Defina critérios de segmentação por local (país) e idioma para a exibição do anúncio. 

• Examine as métricas de desempenho separadas por tipo de dispositivo. 

❑ Segmentação de público: remarketing e LinkedIn  
 

A segmentação de público do Microsoft Advertising ajuda a maximizar a exposição do anúncio para 

clientes que provavelmente têm interesse em seus produtos ou serviços. Cada segmento de público está 

em uma etapa diferente do processo de decisão de compra, com intenções de compra e valores de 

conversão diferentes.  

 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre a segmentação de público por comportamento e demografia, 

você saberá como: 

 

• Aproveitar melhor suas oportunidades usando dados de demografia, como idade e sexo. 

• Utilizar o remarketing para se conectar novamente a usuários que já visitaram seu site. 

• Segmentar um público específico usando a segmentação de perfis do LinkedIn.  

 

Remarketing  
 

Quando as pessoas procuram produtos e serviços online, raramente geram uma conversão na primeira 

visita. Em vez disso, elas costumam visitar um site, conferir a concorrência, comparar preços e, às vezes, 

acabam se distraindo (não necessariamente nessa ordem). Aproximadamente 96% dos visitantes saem 

dos sites sem gerar conversões. 

 



 

  Microsoft Advertising 

Para usuários que visitam um site pela primeira vez, a taxa de devolução média é superior a 60%, e a taxa 

de abandono do carrinho de compras é maior que 70%. Nesse ponto, o remarketing pode ser útil, pois 

possibilita que os anunciantes: 

 

• Atraiam todos ou um subconjunto dos visitantes que não geraram conversões e continuem sendo 

lembrados 

• Excluam, vendam mais produtos ou façam cross-sell para clientes existentes 

• Obtenham melhor retorno do investimento 

 

O remarketing permite melhorar seu retorno do investimento por meio da otimização de suas campanhas 

para públicos-alvo específicos, formados por pessoas que já visitaram seu site. Primeiro, você deve criar 

uma lista de remarketing para definir o público-alvo com base nas ações que as pessoas realizaram em 

seu site. Em seguida, estabeleça a associação entre a lista de remarketing e um grupo de anúncios. 

Existem dois tipos de associação: 

 

• Se quiser exibir seus anúncios para as pessoas do público-alvo, você deverá criar uma associação 

de segmentação e otimizar o grupo de anúncios ajustando os lances, segmentando os anúncios 

ou ampliando suas palavras-chave. 

• Se estiver tentando evitar que os anúncios sejam exibidos para determinados públicos, você 

deverá criar uma associação de exclusão. 

 

As pessoas serão incluídas nas listas de remarketing desde que atendam à definição da lista de 

remarketing. Isso acontecerá independentemente de terem clicado no anúncio ou da maneira como 

chegaram ao seu site (por exemplo, a partir de um mecanismo de busca ou de um site marcado). 

Para poder segmentar seu público usando as listas de remarketing, você também precisa configurar o 

Rastreamento Universal de Eventos (UET) para que o Microsoft Advertising possa coletar dados em seu 

site. 

 

 
 

Depois de inserir a tag no site, você pode começar a definir e criar listas de remarketing com base na 

atividade dos usuários. 

 

Observação: ao incluir a tag no site inteiro (Web e dispositivos móveis), você tem mais maneiras de definir 

e criar públicos. 

 

Criando uma lista de remarketing 
 

Com o Microsoft Advertising, você pode se direcionar às pessoas que visitaram sua página inicial, a 

página de uma categoria ou mesmo aquelas que preencheram parcialmente um cadastro ou 

abandonaram seu carrinho de compras. 

 

Rastreamento Universal de Eventos (UET)

Marketing de conversão Remarketing

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56727/1-500
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56681/1
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Visitantes em geral são os usuários que visitaram qualquer página do seu site. Normalmente, essa é a 

maior lista que você pode criar, pois inclui todas as pessoas que mostraram interesse em sua empresa, 

acessando o seu site. 

• Crie uma lista de remarketing com todos os usuários que visitaram qualquer página, mesmo que 

só uma, definindo uma URL que contém o seu domínio. Por exemplo: Pessoas que visitaram 

qualquer página com: URL contém: “meusite.com.br”. 

 

Visitantes de produtos são os possíveis clientes que visitaram determinadas páginas do seu site ou que 

procuraram produtos específicos. 

• Crie uma lista de remarketing com todos os usuários que visitaram páginas de uma categoria 

específica, definindo a URL que contém o produto. Por exemplo: Pessoas que visitaram qualquer 

página com: URL contém: “meusite.com.br/sapatos”. 

 

Usuários que abandonaram o carrinho de compras ou um formulário de cadastro são os visitantes 

que incluíram produtos no carrinho de compras ou preencheram um formulário de cadastro, mas não 

concluíram a compra ou não enviaram o formulário. Esses usuários representam clientes potenciais 

bastante valiosos para sua empresa. 

• Crie uma lista de remarketing com todos os usuários que colocaram itens no carrinho de compras 

ou que começaram a preencher seu formulário de cadastro e exclua aqueles que concluíram a 

compra ou enviaram o formulário. Por exemplo: Pessoas que visitaram qualquer página com: URL 

contém: “meusite.com.br/carrinho”, mas que não visitaram outra página com: URL contém: 

“meusite.com.br/obrigado”. 

 

Visitantes com conversões recentes são os usuários que concluíram uma compra ou enviaram um 

formulário de cadastro. Eles representam oportunidades de cross-sell ou vender mais produtos. 

• Crie uma lista de remarketing com todos os usuários que concluíram uma compra ou enviaram 

um formulário de cadastro. Por exemplo: Pessoas que visitaram qualquer página com: URL 

contém: “meusite.com.br/obrigado”. 

 

Membros de um programa de fidelidade são os usuários que já são seus clientes e, possivelmente, seus 

melhores clientes. 

• Se você tem um programa de fidelidade, crie uma lista de remarketing com todos os usuários que 

visitaram o site do programa. Por exemplo: Pessoas que visitaram qualquer página com: URL 

contém: “meusite.com.br/recompensas” 

 

Para criar uma lista de remarketing, clique na página Campanhas e, no painel esquerdo, clique em 

Biblioteca Compartilhada. 
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Em Biblioteca Compartilhada, clique em Audiências. 

 
Clique em Criar lista de remarketing. 
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Associe as listas de remarketing a grupos de anúncios 
 

As campanhas de Remarketing em Links Patrocinados podem ajudá-lo a atingir diversas metas; por 

exemplo: 

• Facilitar as ações que são importantes para a sua empresa (como conversões, inscrições). 

• Melhorar o retorno do seu investimento. 

• Vender mais produtos ou promover vendas cruzadas junto aos clientes. 

 

Depois que você criar suas listas de remarketing e elas começarem a ser preenchidas com usuários 

qualificados, é importante associá-las a grupos de anúncios para que eles possam ser acionados. 

Você pode alcançar cada uma dessas metas por meio da interação com seu público, usando uma ou 

várias das estratégias descritas a seguir. 

 

Aumentar as ofertas 
 

É possível aumentar seus lances em até 900% para alcançar alguém que abandonou um carrinho de 

compras ou que começou, mas não terminou de preencher um formulário de cadastro; esses clientes são 

muito valiosos. 

Você pode aumentar seus lances em 200% para a página Obrigado. Ou em 100% para uma página 

Categoria ou em 50% para a página inicial. 

 

Também é possível adaptar seus anúncios e suas páginas de destino. Por exemplo, a veiculação de um 

anúncio com ofertas ou descontos pode ajudar a promover conversões de pessoas que visitaram a 

página de uma categoria no seu site. 

 

Personalizar os anúncios 
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Ao criar listas de remarketing, você pode veicular anúncios personalizados para cada público definido. A 

veiculação de textos do anúncio, extensões e/ou páginas de destino diferentes incentiva as vendas 

cruzadas ou a venda de mais produtos para um público específico. Por exemplo, uma loja cria uma lista 

de remarketing com os usuários que compraram tênis de corrida recentemente. Ela pode veicular um 

anúncio de venda cruzada de equipamento de treino ou oferecer um desconto para os clientes na 

próxima compra. 

 

Para começar: 

 

• Crie uma nova campanha e/ou um grupo de anúncios segmentado somente para a sua lista de 

remarketing. 

• Crie anúncios e/ou páginas de destino exclusivos para essa lista de remarketing. 

• Aumente sua configuração de lance para garantir que os anúncios personalizados sejam exibidos 

para esse público. 

• Monitore o desempenho da campanha e faça as alterações necessárias. 

 

Demografia: idade e sexo 
 

Algumas faixas etárias ou sexos têm mais afinidade com determinadas categorias de produtos. Com o 

Microsoft Advertising, é possível mobilizar públicos de grupos de idades específicas ou de um ou outro 

sexo. Você pode adaptar o texto do anúncio para cada público-alvo e criar uma conexão com cada 

público de maneira exclusiva ou incremental. Ajustando os lances para cima ou para baixo, você se 

conecta ao público com uma frequência maior ou menor. A demografia pode ser usada em nível de 

grupo de anúncios ou de campanha. 

 

Para usar a segmentação por idade ou sexo, clique em Configurações de campanha avançadas e em 

Demografia. Você pode aumentar os ajustes de lances em até 900% e reduzi-los em até 90%. Lembre-se 

de que, ao aplicar ajustes de lances a faixa etária e sexo, seus anúncios serão exibidos com mais 

frequência para a demografia segmentada, mas continuarão sendo exibidos para os grupos demográficos 

não segmentados. 

As faixas etárias incluem 18-24, 25-34, 35-49, 50-64 e mais de 65. 
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Quando você seleciona alguma destas segmentações, pode fazer um lance extra opcional, que chamamos 

de ajuste de lance. O ajuste de lance aumenta a probabilidade de seu anúncio ser exibido em uma 

posição melhor para clientes que atendem aos seus critérios de segmentação. Para obter mais 

informações sobre os lances incrementais, incluindo alguns exemplos, veja Como segmentar meus 

clientes ao ajustar meus lances.  

 

Se você usa a segmentação, deve definir segmentações básicas em nível de campanha e depois ajustá-las 

em nível de grupo de anúncios. Se as configurações de segmentação em nível de campanha e de grupo 

de anúncios estiverem coerentes, o Microsoft Advertising usará as duas. Se houver algum conflito, as 

segmentações do grupo de anúncios terão prioridade. As segmentações da campanha aplicam-se a 

todos os grupos de anúncios dessa campanha. As segmentações do grupo de anúncios substituem as 

segmentações da campanha nesse grupo de anúncios. 

 

Saiba mais sobre como aumentar ou reduzir seu lance para clientes segmentados específicos. 

 

Segmentação de perfis do LinkedIn 
 

A segmentação de perfis do LinkedIn é um recurso exclusivo do Microsoft Advertising. As dimensões dos 

perfis do LinkedIn podem ajudar a segmentar o público-alvo certo para as campanhas de busca do Bing. 

Isso permite melhorar os lances com mais precisão, ajudando a atingir suas metas de retorno sobre 

investimentos em anúncios. São 145 setores e 80.000 empresas disponíveis para a segmentação. Você 

também pode segmentar funções.  

 

A segmentação de perfis do LinkedIn não restringirá o público-alvo de seus anúncios. Por exemplo, ao 

segmentar uma empresa específica, você não exclui as pessoas que não trabalham naquela empresa. 

Pense na segmentação de perfis do LinkedIn como "Somente Lance” e não como "Público-alvo e Lance”.  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
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É fácil começar, e o gerenciamento funciona como em qualquer outra campanha. Na guia Demografia da 

campanha ou do grupo de anúncios, clique em Empresa, Setor ou Função de trabalho. Clique em 

Adicionar empresa, Adicionar setor ou Adicionar função de trabalho. 

 

Busque ou procure uma empresa, um setor ou uma função e defina um ajuste de lance correspondente. 

Clique em Salvar. 

Observação: não é possível segmentar mais de 1.000 empresas em um único grupo de anúncios ou uma 

única campanha. 

Saiba mais sobre a segmentação de perfis do LinkedIn.  

 

Resumo 
 

Segmentação de público: o comportamento e a demografia ajudam a focar uma campanha ou um grupo 

de anúncios em possíveis clientes compatíveis com determinados critérios e, assim, você aumenta a 

probabilidade deles verem seus anúncios. Você pode obter mais conversões, melhorar seus lances e 

alcançar públicos organizados com maior probabilidade de gerar conversões em seu setor. 

 

Lembre-se de que cada segmento de público terá diferentes taxas e valores de conversão para a sua 

empresa. As atividades e compras futuras em seu site serão diferentes para cada segmento de público. 

 

Conclusões principais: 

• Com o remarketing, você vende mais produtos, exclui ou faz cross-sell para clientes existentes. 

• Associe os públicos do remarketing a grupos de anúncios. 

• Use dados de demografia para alcançar usuários específicos. 

• Use a segmentação de perfis do LinkedIn para melhorar os lances com mais precisão. 

 

 

❑ Segmentação de público: in-market audiences e 

audiências personalizadas 

Os recursos de in-market audiences e audiências personalizadas do Microsoft Advertising ajudam a 

aumentar o número de conversões e a alcançar públicos organizados. Quando você usa um desses 

recursos de segmentação, o desempenho geral da campanha ganha impulso e, consequentemente, seus 

lances também melhoram.  

Agora é possível configurar seu grupo de anúncios de modo exclusivo para um público-alvo usando o 

recurso de in-market audience ou disponibilizá-lo para todos, mas com um ajuste de lance para seu 

público segmentado. Os in-market audiences são alimentados pela Inteligência Artificial para ajudar a 

organizar segmentos com ótimo desempenho. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre in-market audiences e audiências personalizadas, você 

saberá como: 

 

• Criar segmentos de público mais efetivos usando mais dados de seus clientes. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56905/-1
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• Alcançar mais clientes usando o recurso de in-market audiences. 

• Associar grupos de anúncios com as opções Público-alvo e Lance, Somente Lance ou como uma 

exclusão. 

In-market audiences 

Os in-market audiences são listas organizadas de pessoas que estão prontas para efetuar uma compra. 

Essas pessoas são possíveis clientes que sinalizaram sua intenção de compra com buscas e cliques no 

Bing e visualizações de páginas de serviços da Microsoft.  

O aumento das métricas de desempenho de in-market audiences comprovam sua ação. Por exemplo, 

anúncios exibidos para in-market audiences têm uma taxa de cliques (CTR) 5% maior que os mesmos 

anúncios exibidos para usuários sem segmentação de público. O mesmo acontece com as taxas de 

conversão (CVR), mas o aumento é ainda maior, sendo estimado em 17%.  

Como isso funciona? O Microsoft Advertising fornece a lista organizada de clientes em potencial, ao 

contrário do remarketing, em que o anunciante cria a lista. O Microsoft Advertising faz todo o trabalho 

para você e elabora essa lista; você só precisa associá-la à sua campanha e pronto! 

Os in-market audiences são simples de configurar e não exigem tags do UET. É possível configurar seu 

grupo de anúncios de modo exclusivo para um público-alvo usando um in-market audience ou 

disponibilizá-lo para todos, mas com um ajuste de lance para seu público segmentado. 

Para selecionar in-market audiences, clique na guia Grupos de anúncios na página Campanhas. Depois, 

selecione os grupos de anúncios que você deseja associar aos públicos na grade. Clique em Editar e em 

Associar a audiências. 

Atualize os detalhes de Segmentação de grupos de anúncios e Exclusões de grupos de anúncios dos 

grupos de anúncios selecionados. Clique em Salvar. Para gerenciar sua lista de in-market audience, 

selecione as associações de público existentes que você deseja editar na grade. Clique em Editar para 

pausar, excluir ou alterar o ajuste de lances. 

Você pode configurar associações em massa de in-market audiences selecionando os grupos de 

anúncios que deseja associar aos públicos na grade. Clique em Editar e em Associar a audiências. 

Atualize os detalhes de Segmentação de grupos de anúncios e Exclusões de grupos de anúncios dos 

grupos de anúncios selecionados. Clique em Salvar. 

Saiba mais sobre os mais de 500 segmentos in-market disponíveis no momento (e que continuam 

aumentando) e veja também como associar seus in-market audiences a qualquer combinação de grupos 

de anúncios. Para os iniciantes, esta tabela mostra as limitações de escala: 

 

Número de associações Limites 

Número de associações 20.000.000 por conta 

Número de associações que podem ser criadas em massa 
Consulte os limites de 

carregamento em massa 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56763/1
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Número de associações que podem ser exibidas, editadas ou excluídas 

pelo Microsoft Advertising 

Consulte os limites de 

carregamento em massa 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56763/1
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Dica: para avaliar o desempenho de in-market audiences, veicule uma campanha sem nenhuma 

segmentação de público e veicule a mesma campanha com in-market audiences associados. Isso 

ajudará a entender como a segmentação de público contribui para otimizar o desempenho da 

campanha. 

Lembre-se de que os in-market audiences podem ser associados a grupos de anúncios para desktops, 

tablets e dispositivos móveis. Você pode associar in-market audiences a grupos de anúncios de 

campanhas de compras e monitorar seu desempenho, e é possível usar exclusões para in-market 

audiences e para todas as opções de segmentação de público. O CPC otimizado funciona com os in-

market audiences. 

 

Melhores práticas de uso de in-market audiences 

Introdução 

Escolha a categoria de in-market audiences que está mais alinhada com suas metas de negócios. É 

importante começar com o conjunto de clientes adequado para concentrar seu orçamento em pessoas 

que são importantes para você. 

Ao associar “in-market audiences” com os grupos de anúncios de melhor desempenho existentes 

com a segmentação “Somente Lance”, você não duplica suas campanhas. 

Essa abordagem ajuda você a: 

• Comparar o desempenho. 

Compare os mesmos anúncios veiculados com in-market audiences e sem públicos-alvo 

associados. (Observe que o relatório deve considerar o intervalo de datas em que a 

associação foi adicionada, pois, às vezes, novas campanhas ou grupos de anúncios são 

adicionados sem a inclusão de associações de in-market audiences.) 

• Gerenciar suas campanhas com mais facilidade. 

A duplicação de suas campanhas para poder isolar o desempenho da segmentação de 

público exige mais tempo de gerenciamento. É possível obter o mesmo resultado com 

mais eficiência sem duplicá-las. Pense na possibilidade de duplicar suas campanhas de 

maior volume depois de testar se o retorno do tempo investido se justifica. 
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Você pode começar com um aumento de 20% nos lances; isso é recomendado com base na análise 

do desempenho de in-market audiences em Microsoft Advertising Network. Ou, se você sabe que deve 

adotar uma abordagem mais cautelosa para testá-la, pode começar com um modificador de lance de 

0%. Com o passar do tempo, aumente para 20% ou mais. 

Como usar as opções de segmentação 

Para começar, o Microsoft Advertising recomenda a segmentação Somente Lance. Com ela, é rápido e 

fácil aumentar (ou diminuir) os lances. Isso ajuda a exibir (ou não exibir) seus anúncios existentes para os 

in-market audiences que você escolher. 

 

A segmentação Público-alvo e Lance requer um investimento de tempo significativo para personalizar 

suas palavras-chave, seus anúncios e as páginas de destino do site, e muitas pessoas não têm tempo 

para fazer isso durante a configuração inicial, antes de avaliar o desempenho.  

Além disso, não é possível usar a configuração Público-alvo e Lance para algumas listas de público e a 

configuração Somente Lance para outras listas de público no mesmo grupo de anúncios, ou seja, 

Somente Lance para in-market audiences e Público-alvo e Lance para remarketing. 

Você só pode selecionar uma configuração de segmentação por grupo de anúncios que se aplique a 

todas as suas listas de público naquele grupo de anúncios (Público-alvo e Lance ou Somente Lance). 

Qualquer que seja a configuração selecionada mais recentemente (Público-alvo e Lance ou Somente 

Lance), ela substitui as configurações anteriores. Confirme se você tem certeza sobre a configuração de 

segmentação que está usando. 

Como modificar lances 

• Se você perceber que sua taxa de conversão é maior com a associação de in-market audiences, 

aumente os lances correspondentes. Se a sua taxa de conversão não for satisfatória, reduza os 

lances correspondentes. O restante de sua campanha será mais eficiente. 

 

• Comece a aumentar os lances com suas campanhas de maior volume. O tempo é limitado; 

aumente os lances em suas campanhas de maior volume primeiro por investimento e conversões 

para conseguir o maior impacto possível.  

 

• Considere o uso de lances automáticos onde as conversões forem maiores. 

 

• Se você tem um modificador de lances negativo em uma lista de público, reinvista os ganhos de 

eficiência no lance de palavra-chave sem público. 
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Como captar mais volume  

• A segmentação de público funciona em todos os tipos de campanhas, inclusive em Campanhas de 

Compras do Bing, Intent Ads do Bing e anúncios de busca dinâmicos. 

• Capte mais volume ampliando as campanhas nos vários tipos de dispositivos ou veiculando 

campanha somente para dispositivos móveis, que podem responder por 25% do volume de 

buscas em Microsoft Advertising Network. 

• Considere termos de busca mais amplos, que tendem a ser palavras-chave altamente competitivas 

e caras, mantendo seu orçamento sob controle usando a segmentação de público. 

Como usar as soluções de segmentação em conjunto 

O Microsoft Advertising recomenda usar todas as soluções de segmentação de público do Microsoft 

Advertising combinados para alcançar seus clientes com mais eficiência: remarketing, audiências 

personalizadas e in-market audiences. 

Juntas, elas ajudam a alcançar clientes potenciais e existentes por meio da associação dos dados de 

clientes com dados do Microsoft Advertising. O Microsoft Advertising veiculará o anúncio apelas para 

usuários na lista de público com o modificador de lances mais alto, então você não será cobrado várias 

vezes. 

Audiências personalizadas 

A audiência personalizada é um tipo de lista de remarketing gerada a partir de seus próprios dados de 

clientes para criar segmentos de usuários mais qualificados. Você pode usar audiências personalizadas 

em associação com suas listas de remarketing, em geral por meio de seu provedor de gerenciamento de 

dados (DMP, Data Management Provider). Com as audiências personalizadas, você pode criar listas de 

comportamentos no site e atributos únicos de clientes baseados em seu sistema de CRM. Ao incluir os 

dados de seus próprios clientes, não há limite para as opções de segmentação.   

Veja aqui alguns exemplos de segmentos de audiências personalizadas que podem ser usados como 

uma lista de remarketing:  

• Histórico de compras 

• Valor vitalício 

• Estabilidade 

• Tipo de assinante 

• Período de renovação 

• Tempo desde a última compra 

• Nível de status 

• Indicações de clientes 
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Quando o DMP estiver conectado ao recurso de audiência personalizada, será possível importar suas 

audiências personalizadas no Microsoft Advertising para usar no remarketing de busca. Você pode usar 

as audiências personalizadas independentemente do remarketing, sem a necessidade de Rastreamento 

Universal de Eventos (UET). As audiências personalizadas podem ser associadas a grupos de anúncios 

como Público-alvo e Lance, Somente Lance ou como uma exclusão. 

As audiências personalizadas aparecerão na seção Audiências da Biblioteca Compartilhada do 

Microsoft Advertising assim que a integração do software for concluída. (Isso pode levar até 48 horas.) 

Configuração  

Para começar, o DMP deve integrar as APIs de audiência personalizada do Microsoft Advertising na 

plataforma dele. Eles também precisam concordar com a política de privacidade e de compartilhamento 

de dados do Microsoft Advertising. 

Dependendo do provedor, haverá um processo de ativação próprio no software correspondente. Entre 

em contato com o DMP para obter detalhes de como habilitar esse recurso.  

Quando a integração for concluída, suas audiências personalizadas aparecerão na seção Audiências da 

Biblioteca Compartilhada do Microsoft Advertising. 

Observação: somente os dados de público próprios (dados que você coletou em seu próprio site ou 

aplicativo, por exemplo) são permitidos para a segmentação na rede de busca. 

Como associar audiências personalizadas 

Para associar audiências personalizadas, clique na guia Audiências da página Campanhas e clique em 

Criar associação. Selecione os grupos de anúncios que você deseja associar a um ou mais públicos. 

Em Segmentação de grupos de anúncios, escolha as categorias de público que você deseja segmentar 

para os grupos de anúncios. Selecione a Configuração de direcionamento. 

• Somente lance: mostra os anúncios para as pessoas que buscam o meu anúncio, com a opção de 

ajustes de lances para o público selecionado. 

• Público-alvo e lance: mostra os anúncios apenas para o público selecionado, com a opção de 

ajustes de lances. 

Você deve definir o Ajuste de lance padrão. Por padrão, as novas associações de segmentação são 

definidas para 15%. No entanto, o ajuste de lance pode variar de -90% a +900%. Em Exclusões de 

grupos de anúncios, selecione o público que você deseja excluir. Clique em Salvar. 

Como associar audiências personalizadas a vários grupos de anúncios  

Na página Campanhas, clique na guia Grupos de anúncios. Selecione os grupos de anúncios que você 

deseja associar à audiência personalizada. Clique em Editar e em Associar a audiências.  

Em Segmentação de grupos de anúncios, escolha as categorias de público que você deseja segmentar 

para os grupos de anúncios. Selecione a Configuração de direcionamento.  

• Somente lance: mostra os anúncios para as pessoas que buscam o meu anúncio, com a opção de 

ajustes de lances para o público selecionado.  
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• Público-alvo e lance: mostra os anúncios apenas para o público selecionado, com a opção de 

ajustes de lances.  

Você deve definir o Ajuste de lance padrão. Por padrão, as novas associações de segmentação são 

definidas para 15%. No entanto, o ajuste de lance pode variar de -90% a +900%.  

Em Exclusões de grupos de anúncios, selecione o público que você deseja excluir. Clique em Salvar. 

Siga o mesmo procedimento para segmentar e excluir associações de grupos de anúncios. 

As audiências personalizadas podem ser associadas a Campanhas de Compras do Bing e a grupos de 

anúncios veiculados em desktops, tablets e dispositivos móveis. Elas têm suporte total em Microsoft 

Advertising Network, incluindo os parceiros de busca de syndication. 

É possível usar exclusões com as audiências personalizadas, permitindo a exclusão de uma audiência 

personalizada de uma campanha. Por exemplo, um anunciante pode excluir sua lista de "Clientes 

Platinum" dos anúncios segmentados para novos clientes. O CPC otimizado funciona com as audiências 

personalizadas. 

Observação: o Microsoft Advertising não aplicará melhorias nos lances até que a audiência 

personalizada associada tenha pelo menos 1000 usuários. 

Resumo 

Os in-market audiences e as audiências personalizadas do Microsoft Advertising contribuem para o 

melhor desempenho das campanhas por meio de funcionalidades mais elaboradas para segmentar 

usuários específicos. Os dois recursos ajudam a organizar listas de públicos mais qualificados, que 

podem ser configuradas e gerenciadas de maneira rápida e simples. 

Conclusões principais: 

• As audiências personalizadas funcionam da mesma forma que o remarketing e podem ser 

associadas a grupos de anúncios como Público-alvo e Lance, Somente Lance ou como uma 

exclusão. 

• Os in-market audiences ajudam a obter mais conversões, alcançando um público com mais 

probabilidade de gerar conversões em seu setor. 

• Os dois recursos possibilitam que você alcance possíveis clientes e otimize suas campanhas. 

• Você pode configurar os in-market audiences e as audiências personalizadas sem usar o 

Rastreamento Universal de Eventos (UET). 

 

❑ Otimização de campanhas para anúncios de PPC 

Sua campanha já está em pleno funcionamento, e você pode fazer os ajustes necessários para melhorar 

seu desempenho. Esse processo de ajuste fino é chamado de otimização da campanha. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você entenderá as noções básicas para: 

• Otimizar as campanhas de PPC usando a pesquisa de palavras-chave, palavras-chave negativas e 

a segmentação em grupos de anúncios  

• Usar extensões de anúncio e seguir as melhores práticas de redação de anúncios  

• Tirar proveito da segmentação de público e dos anúncios de busca dinâmicos 

• Utilizar Microsoft Audience Network (MSAN) para buscas 
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• Ter melhores resultados de negócios usando o Rastreamento Universal de Eventos (UET) e as 

metas de conversão  

 

Otimização de palavras-chave  

Palavras-chave são palavras únicas ou frases usadas para segmentar as buscas do usuário em 

mecanismos de busca como o Bing. Quando um cliente faz uma busca que corresponde a sua palavra-

chave, seus anúncios são exibidos. A ferramenta mais importante para criar uma lista de palavras-chave 

eficiente é o brainstorming. Ninguém conhece sua empresa melhor do que você. Comece com aquilo 

que você já sabe: 

• Sua marca 

• Seus produtos 

• Seus serviços 

• Analise os sites de seus concorrentes 

 

A partir daí, direcione o brainstorm para perguntas como: 

• Por que os consumidores precisam de seus produtos e serviços? 

• Por que um consumidor escolheria você em vez da concorrência? 

• Que tipos de perguntas um consumidor faria para encontrar seus produtos e serviços? 

 

O resultado final desse exercício deve ser uma lista de palavras-chave iniciais que o ajudarão a usar as 

outras ferramentas e avançar na pesquisa de palavras-chave. Essas palavras-chave iniciais o ajudarão a 

usar as outras ferramentas para avançar com sua pesquisa de palavras-chave. 

Saiba mais sobre a otimização de palavras-chave. 

Otimização de anúncios 

Redigir anúncios eficientes é uma das tarefas mais importantes para estabelecer a presença online do 

anúncio. É essencial conhecer a estrutura geral do anúncio e as políticas do Microsoft Advertising para 

poder escrever um texto que fará as pessoas clicarem no anúncio. 

Dicas e técnicas 

Primeiro, seus anúncios sempre devem ser relevantes. Uma forma de aumentar sua relevância é usar as 

palavras-chave de busca mais populares entre seus clientes nos títulos e no texto do anúncio. Uma 

ótima estratégia para a publicidade eficaz é incluir uma palavra-chave forte na primeira linha do anúncio 

ou título. 

Use palavras de ação convincentes, que incentivem os clientes a clicar no anúncio naquele momento. 

Apresente uma call to action específica na descrição, por exemplo, que incentive o cliente a solicitar um 

folheto ou uma consulta, baixar um e-book gratuito, assinar um boletim informativo ou aproveitar um 

desconto por tempo limitado. Você pode testar várias opções para descobrir o que funciona melhor. 

Destaque os produtos e as vantagens de sua empresa, em vez de usar uma linguagem promocional 

exagerada e superlativos. Descreva uma característica, um produto ou serviço exclusivo, que só você 

oferece.  

 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/choosing-keywords
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• Crie anúncios relevantes. Uma forma de aumentar sua relevância é usar as palavras-chave de 

busca mais populares entre seus clientes nos títulos e no texto do anúncio. 

• Crie vários anúncios em um grupo de anúncios. Cada grupo de anúncios pode conter até 100 

anúncios, que o Microsoft Advertising exibe em um rodízio uniforme.  

• Descreva o diferencial do seu produto.  

• Fale a língua dos seus clientes. Pesquise a faixa etária e o sexo de seu público usual e use essas 

informações na elaboração dos anúncios.  

• Se comunique diretamente com os clientes. Use as palavras “você” ou “seu/sua” nos anúncios 

para falar diretamente com ele.  

• Pré-qualifique seus visitantes. Use palavras em seus anúncios que ajudem a atrair verdadeiros 

clientes em potencial. Por exemplo, se você vende produtos sofisticados, não utilize palavras 

como desconto, pechincha e barato.  

• Seja específico. Quanto mais clara e específica for a sua oferta, melhor. Por exemplo, em vez de 

“descontos excepcionais”, especifique uma porcentagem exata, como “50% de desconto”.  

• Inclua uma call to action. Dê aos clientes um motivo para clicar imediatamente no anúncio.  

• Inclua o preço de seu produto ou serviço.  

 

Pergunte-se: 

• O conteúdo da página é relevante para o anúncio?  

• Eu configurei Anúncios de Texto Expandido e Extensões de Anúncio?  

• Meus clientes vão entender a página de imediato?  

• Eu usei uma mensagem diretamente voltada para eles? 

• A página de destino exibe em destaque a oferta mencionada no anúncio?  

• Sua marca está representada claramente na página? 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56812/-1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56812/-1
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Lembre-se, sempre teste seus anúncios antes de veiculá-los. Saiba mais sobre a otimização de anúncios.  

Otimização da segmentação 

O otimização da segmentação consiste em segmentar o público-alvo de acordo com seu 

comportamento, demografia, uso de dispositivos e hábitos de compra.  

Cada segmento de público está em uma etapa diferente do processo de decisão de compra, com 

intenções de compra e valores de conversão diferentes. 

Demografia: idade e sexo 

Algumas faixas etárias ou sexos têm mais afinidade com determinadas categorias de produtos. Com o 

Microsoft Advertising, é possível mobilizar públicos de grupos de idades específicas ou de um ou outro 

sexo. Você pode adaptar o texto do anúncio para cada público-alvo e criar uma conexão com cada 

público de maneira exclusiva ou incremental. Ajustando os lances para cima ou para baixo, você se 

conecta ao público com uma frequência maior ou menor. A demografia pode ser usada em nível de 

grupo de anúncios ou de campanha. 

Comportamento 

Quando as pessoas procuram produtos e serviços online, raramente geram uma conversão na primeira 

visita. Em vez disso, elas costumam visitar um site, conferir a concorrência, comparar preços e, às vezes, 

acabam se distraindo (não necessariamente nessa ordem). Aproximadamente 96% dos visitantes saem 

dos sites sem gerar conversões. 

Para usuários que visitam um site pela primeira vez, a taxa de devolução média é superior a 60%, e a 

taxa de abandono do carrinho de compras é maior que 70%. Nesse ponto, o remarketing pode ser útil, 

pois possibilita que os anunciantes: 

• Atraiam todos ou um subconjunto dos visitantes que não geraram conversões e continuem 

sendo lembrados 

• Excluam, vendam mais produtos ou façam cross-sell para clientes existentes 

• Obtenham melhor retorno do investimento 

 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/writing-an-effective-ad
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56727/1-500
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O Remarketing em Links Patrocinados permite melhorar seu retorno do investimento por meio da 

otimização de suas campanhas para públicos-alvo específicos, formados pelas pessoas que já visitaram 

seu site. Primeiro, você deve criar uma lista de remarketing para definir o público-alvo com base nas 

ações que as pessoas realizaram em seu site. Em seguida, estabelece a associação entre a lista de 

remarketing e um grupo de anúncios.  

Contexto e dispositivo 

Você pode otimizar a segmentação de público usando quatro variáveis de público: Local, Horário, Data e 

Tipo de dispositivo. Você pode usar essas variáveis individualmente ou combinadas.  

Lembre-se de que um lance em uma palavra-chave pode aumentar a exposição do anúncio a possíveis 

clientes compatíveis com a segmentação de público específica. Um ajuste de lance é uma porcentagem 

de seu lance de palavra-chave, um incremento do lance de palavra-chave original. 

Conforme sua campanha avança, talvez você descubra que sua taxa de cliques e sua taxa de conversão 

são mais altas em determinados horários, por exemplo, as noites durante a semana. Essa pode ser a 

oportunidade ideal para usar ajustes de lances a fim de aumentar suas chances de exibir seu anúncio de 

segunda a sexta-feira, das 18 às 23 horas. 

Ao definir se os seus anúncios se qualificam para exibição para um usuário de busca específico, primeiro 

o Microsoft Advertising determina se o idioma do anúncio permite sua veiculação em um determinado 

país e considera também as configurações de segmentação regional (e outras segmentações) que você 

definiu. Se os critérios forem atendidos e o idioma do anúncio estiver disponível naquele país, o anúncio 

se qualificará para exibição. 

Estas são as etapas que você deve executar para determinar onde seus anúncios serão exibidos: 

 

• Defina o idioma do anúncio 

• Selecione as configurações de segmentação regional. 

• Selecione as opções de segmentação regional avançada 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56727/1-500
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Saiba mais sobre como configurar as opções de segmentação relacionadas a contexto e dispositivo. 

In-market audiences e audiências personalizadas  

In-market Audiences consistem em listas organizadas de clientes que sinalizaram sua intenção de 

compra em uma categoria específica, por exemplo, com buscas e cliques no Bing e visualizações de 

páginas de serviços da Microsoft. 

O Microsoft Advertising fornece essa lista organizada de clientes potenciais, ao contrário do 

Remarketing em Links Patrocinados, em que a lista é criada pelo anunciante. Você pode segmentar e 

modificar os lances para esses públicos por meio da associação de listas de in-market audiences a 

grupos de anúncios, de modo semelhante ao que é feito com as listas de remarketing. 

Os In-Market Audiences são simples de configurar e não exigem tags do UET. É possível configurar seu 

grupo de anúncios de modo exclusivo para um público-alvo usando um in-market audience ou 

disponibilizá-lo para todos, mas com um ajuste de lance para seu público segmentado. 

A audiência personalizada é um tipo de lista de remarketing gerada a partir de seus próprios dados de 

clientes para criar segmentos de usuários mais qualificados. Você pode usar audiências personalizadas 

em associação com suas listas de remarketing, em geral por meio de seu provedor de gerenciamento de 

dados (DMP, Data Management Provider). 

Você pode usar as audiências personalizadas independentemente do remarketing, sem a necessidade 

de Rastreamento Universal de Eventos (UET). As audiências personalizadas podem ser associadas a 

grupos de anúncios como Público-alvo e Lance, Somente Lance ou como uma exclusão. 

As audiências personalizadas aparecerão na seção Audiências da Biblioteca Compartilhada do Microsoft 

Advertising assim que a integração do software for concluída. (Isso pode levar até 48 horas.) 

Campanhas de Compras do Bing  

As Campanhas de Compras do Bing oferecem uma forma simples de organizar, gerenciar, fazer lances e 

gerar relatórios de Anúncios de Produtos. O Microsoft Shopping permite o uso de feeds de dados do 

Google para arquivos do feed do catálogo. Dessa maneira, o lojista não precisa refazer o trabalho 

realizado para os anúncios da lista de produtos do Google. 

Se você já usa as Campanhas do Shopping do Google Ads, pode importá-las para o Microsoft 

Advertising. Assim, é fácil ampliar o alcance de seus anúncios online. 

Anúncios de busca dinâmicos  

Os anúncios de busca dinâmicos segmentam as buscas relevantes automaticamente com base no 

conteúdo de seu site e são produzidos em resposta a essas buscas. Ao usá-los, não é necessário manter 

listas de palavras-chave, gerenciar lances, nem atualizar e personalizar os títulos de anúncios. Você 

reduz sua carga de trabalho e se adapta às novas buscas para promover mais conversões. 

Os anúncios de busca dinâmicos são mais apropriados para dois tipos de anunciantes: 

 

• Anunciantes que têm um grande catálogo de páginas da Web e um mix de produtos que muda 

constantemente, dificultando o gerenciamento dos anúncios de busca de cada produto. 

• Anunciantes que não estão familiarizados com o marketing de busca, mas querem testá-lo sem 

demora e sem complicações. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/device-targeting
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/audience-targeting-in-market-and-custom-audiences
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/audience-targeting-in-market-and-custom-audiences
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-shopping-and-product-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/dynamic-search-ads
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Microsoft Audience Network  

Os Microsoft Audience Ads fazem parte de Microsoft Audience Network (MSAN), são informados pelo 

Microsoft Graph e acionados pela Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning para orientar a 

segmentação do público, a previsão de engajamento, a seleção de ofertas personalizadas e o 

gerenciamento do retorno do investimento.  

Microsoft Audience Network oferece suporte a dois formatos de anúncio responsivo: os anúncios 

baseados em imagem e os anúncios baseados no feed. Esses tipos de anúncios responsivos se ajustam 

automaticamente a vários tamanhos e configurações de formatos de anúncios nativos. 

Há duas maneiras convenientes de veicular Microsoft Audience Ads, com níveis de controle diferentes: 

• Campanhas de busca estendidas para nativas 

• Campanhas para públicos separados  

 

Tenha os melhores resultados de negócios  

Quando você cria uma campanha publicitária online no Microsoft Advertising, tem metas de negócios 

específicas em mente, como promover a marca, gerar tráfego, obter novos assinantes para um boletim 

informativo, aumentar o número de downloads de um aplicativo, incentivar as vendas online ou offline 

para reter clientes ou cultivar sua fidelidade. 

O Rastreamento Universal de Eventos (UET) é um mecanismo usado pelos anunciantes para informar as 

atividades de usuário em seus sites para o Microsoft Advertising por meio da instalação de uma tag em 

todo o site. Essa tag registra o que os clientes fazem no site. O Microsoft Advertising coleta esses dados 

para que você possa acompanhar as conversões (como as compras ou o tráfego) ou segmentar seu 

público-alvo usando listas de remarketing. 

Depois que a tag é instalada pelo anunciante em todo o site, ela informa o Microsoft Advertising sobre 

as atividades dos usuários no site do anunciante. Então, os anunciantes podem criar metas de conversão 

para especificar o subconjunto de ações do usuário no site que se qualificam para ser contadas como 

conversões. 

O acompanhamento de conversão permite medir o retorno do investimento de suas campanhas 

publicitárias pela contabilização do tipo e do número de atividades que as pessoas realizam em seu site. 

Quando a ação coincide com sua meta de conversão, ela é computada como uma conversão. 

Consistência na otimização 

Você pode usar as Oportunidades do Microsoft Advertising para obter ideias para aprimorar e otimizar 

sua campanha. Na página Oportunidades, você verá várias sugestões para melhorar o desempenho da 

campanha. 

Você pode clicar em qualquer dos botões Exibir Oportunidades para ver sugestões, que podem incluir 

algumas desta lista, além de outras: 

• Adicionar novas palavras-chave 

• Adicionar a correspondência ampla para suas palavras-chave existentes 

• Adicionar palavras-chave do modificador de correspondência ampla 

• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a linha principal 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/universal-event-tracking
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51103/2
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• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a melhor posição 

• Aumentar seus lances para mover seus anúncios para a primeira página 

• Aumentar seus lances para exibir seus anúncios com mais frequência que os de outros 

anunciantes 

• Diminuir seus lances para aumentar o número de cliques 

• Aumentar seu orçamento 

 

Depois de adotar as sugestões de otimização, você poderá usar as funcionalidades dos relatórios de 

marketing de busca do Microsoft Advertising para medir o desempenho da campanha. Os relatórios do 

Microsoft Advertising apresentam métricas selecionadas importantes para você acompanhar as 

estatísticas de suas campanhas. Com os relatórios de desempenho baseados em estatísticas, você 

poderá tomar decisões inteligentes em relação ao orçamento e aos investimentos em publicidade, ao 

desempenho de anúncios e de palavras-chave. 

A guia Dimensões da página Campanhas fornece detalhes personalizados sobre determinados aspectos 

(ou dimensões) de suas campanhas em tabelas e gráficos fáceis de entender. Por exemplo, você pode 

ver dados de termos de busca ou das maiores variações. 

Cada dimensão na guia tem um relatório correspondente na página Relatórios. Se você está trabalhando 

com campanhas que incluem uma quantidade muito grande de dados de desempenho, pense na 

possibilidade de gerar os relatórios completos. Como sempre, é especialmente importante verificar 

regularmente o desempenho da conta. 

Resumo 

A otimização da campanha de PPC é uma peça importante da estratégia de publicidade geral. O 

Microsoft Advertising proporciona diversas maneiras de impulsionar seu desempenho, inclusive 

ferramentas para determinar palavras-chave negativas, segmentar o público certo e usar texto dinâmico. 

As ferramentas de relatórios ajudam a analisar seu desempenho, e as outras ferramentas possibilitam o 

aperfeiçoamento a partir das conclusões dos relatórios. 

Nos próximos treinamentos, abordaremos cada tópico mais detalhadamente. 

 

❑ Criando uma ótima experiência de anúncio com o 

Índice de Qualidade 

O Microsoft Advertising mostra o grau de competitividade de seus anúncios no mercado usando 

medidas de relevância de suas palavras-chave, seus anúncios e suas páginas de destino para as buscas e 

outras ações dos clientes. 

Os índices de qualidade de PPC estão disponíveis nos Relatórios de Desempenho e na sua lista de 

palavras-chave. Você também pode obter relatórios de cliques de baixa qualidade, fraudes de cliques e 

cliques inválidos.  

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Reconhecer como o Microsoft Advertising categoriza os cliques 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/training/bing-ads-reports
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50833/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50808/2
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• Interpretar os valores dos índices de qualidade 

• Exibir o índice de qualidade de suas palavras-chave 

• Descobrir sua parcela de impressões 

• Solucionar problemas quando seu anúncio não é exibido 

• Tirar proveito do Microsoft Advertising Intelligence 

 

Noções básicas sobre a qualidade do clique 

Cada vez que seu anúncio recebe um clique, o Microsoft Advertising categoriza o clique como sendo de 

qualidade padrão, baixa qualidade ou inválido. 

• Qualidade padrão: cliques que têm o maior potencial de promover o reconhecimento de sua 

empresa pelo cliente e melhorar sua taxa de conversão. 

• Baixa qualidade: cliques que apresentam poucas chances de intenção comercial e raramente 

resultam em conversões ou em algum valor para a empresa. 

• Inválidos: cliques que se enquadram na categoria de baixa qualidade e apresentam 

características que indicam erro do usuário, robôs de mecanismos de busca, spiders, servidores 

de teste, fontes questionáveis ou atividade fraudulenta. 

 

Os cliques de qualidade padrão são cobrados, mas os cliques de baixa qualidade ou inválidos não 

devem ser cobrados. Você pode usar vários relatórios de desempenho para ajudar na identificação de 

cliques de baixa qualidade ou inválidos e fraudes de cliques. Cada relatório do Microsoft Advertising 

contém um subconjunto de atributos e estatísticas, exibidos em colunas. 

 

Veja aqui as definições dos campos mais comuns dos relatórios que você precisa saber para estabelecer 

a qualidade do clique: 

• Cliques: o número de cliques ou outra interação do usuário com qualquer elemento clicável de 

seu anúncio, como o título, a URL de visualização ou o número de telefone do anúncio. 

• Clique na chamada: o número de cliques no número de telefone para clicar em uma Extensão 

de Chamada. Inclui os cliques em números de telefone medidos (encaminhamento de chamadas) 

e não medidos. 

• Parcela de cliques: a porcentagem de cliques recebidos por seus anúncios. Representa a parcela 

de reconhecimento e intenção de compra de clientes potenciais que você obteve. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50833/2
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• Taxa de conversão (%): o número de conversões dividido pelo número total de cliques. 

• Taxa de conversão de cliques de baixa qualidade (%): a taxa de conversão de cliques 

originados de cliques de baixa qualidade. 

• Conversões de cliques de baixa qualidade: conversões originadas de cliques de baixa 

qualidade. 

• Taxa de cliques de baixa qualidade (%): o número de cliques de baixa qualidade dividido pelo 

número total de cliques. 

• Cliques de baixa qualidade: cliques que apresentam baixa probabilidade de intenção comercial 

e pelos quais os clientes não são cobrados. 

Depois de gerar um relatório, você pode personalizar seu layout, reorganizando os atributos e as 

estatísticas de desempenho ou filtrando os dados indesejados. 

Monitorando os cliques 

Para entender de onde vem o tráfego com melhor desempenho para sua empresa, talvez também seja 

necessário excluir determinados sites da Rede de parceiros de distribuição do Microsoft Advertising. 

Para descobrir quais são esses sites, acesse o Relatório URL do site (editor) na página Relatórios. 

 

  

Da mesma forma que a taxa de cliques é uma porcentagem das impressões que resultam em um clique, 

a taxa de conversão é a porcentagem de cliques em anúncios que resultam em uma conversão, como 

uma compra ou um registro. Uma mudança repentina em sua taxa de conversão pode significar um 

aumento nos cliques de baixa qualidade e inválidos. Com o acompanhamento de conversão e o 

Rastreamento Universal de Eventos (UET) do Microsoft Advertising, é possível analisar o número de 

cliques que seus anúncios recebem e o número de conversões que são geradas. 

Índices de Qualidade e seu impacto 

O índice de qualidade pode ser usado para determinar como melhor otimizar suas palavras-chave, 

anúncios e palavras-chave e, assim, obter melhor retorno do investimento. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56680/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56681/2
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Este diagrama mostra os três elementos usados na fórmula do índice de qualidade do Microsoft 

Advertising: 

 

A pontuação da taxa de cliques esperada reflete a probabilidade de seus anúncios receberem cliques 

e o nível de competitividade de sua palavra-chave em relação a outras palavras-chave com a mesma 

segmentação. Esse índice é uma estimativa da probabilidade da palavra-chave gerar um clique em seus 

anúncios, considerando o desempenho anterior da palavra-chave em termos de posição do anúncio. A 

pontuação 3 é Acima da Média; a pontuação 2 é Média e uma pontuação 1 é considerada Abaixo da 

Média. 

O índice de relevância do anúncio indica se o seu anúncio e a sua página de destino são relevantes para 

as buscas e outras ações dos clientes. A pontuação 3 é Acima da Média; a pontuação 2 é Média e uma 

pontuação 1 é considerada Abaixo da Média. 

A pontuação da experiência na página de destino considera a probabilidade da página de destino 

oferecer uma boa experiência aos clientes que clicarem no anúncio e forem direcionados para o seu site. 

Ela se baseia no número de vezes que os clientes saem da página de destino do anúncio logo depois de 

entrar. A pontuação 3 é Acima da Média; a pontuação 2 é Média e uma pontuação 1 é considerada 

Abaixo da Média. 

Se dois dos três componentes forem Acima da Média, é provável que o índice seja igual ou maior que 7. 

Isso quer dizer que a palavra-chave é muito competitiva no mercado. 

Índice de 

Qualidade 
Descrição 

1-5 

A palavra-chave tem um baixo desempenho no mercado; assim, seus anúncios têm 

menor probabilidade de aparecer em Microsoft Advertising Network quando essa 

palavra-chave é procurada. Se um ou mais dos três componentes do índice de 

qualidade for Abaixo da Média, é provável que seu índice seja igual ou menor que 
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Página e API Relatórios 

O Microsoft Advertising está sempre se aperfeiçoando para criar uma experiência mais consistente na 

grade Campanhas e com os relatórios, aumentando o número de palavras-chave que terão um índice de 

qualidade. As palavras-chave que não se qualificaram para veiculação nos últimos 30 dias do período do 

relatório receberão ‘-’ como valor do índice de qualidade. 

A página e a API Relatórios permitem que os clientes vejam o histórico do índice de qualidade de várias 

palavras-chave para períodos de relatório em que atendem aos requisitos para veiculação. Agora você 

pode trabalhar seus índices de qualidade, sabendo que eles mostram valores vazios (ou ‘–‘) na grade 

Campanhas para palavras-chave que não se qualificaram para veiculação nos últimos 30 dias. 

Observação: o índice de qualidade é atualizado diariamente. Assim, alterações em qualquer dos 

componentes podem afetar seu índice de qualidade. 

Saiba mais sobre como melhorar seu índice geral. 

Índices de Qualidade de palavras-chave e históricos 

As palavras-chave com índices Acima da Média ou Médio se qualificam para veicular anúncios nas 

páginas de resultados do Bing e do Yahoo Search. As palavras-chave com índices Abaixo da Média têm 

qualificação limitada para veicular anúncios nas buscas. 

O índice de qualidade varia de 1 a 10, sendo que 10 é o melhor. Os índices de qualidade são 

apresentados nas guias Palavras-chave, Campanhas e Grupos de Anúncios da página Campanhas. 

Para ver seu índice de qualidade de palavras-chave, clique em Campanhas na parte superior da página. 

Clique na guia Palavras-chave. Clique em Colunas e, se a coluna Pontuação de qualidade ainda não 

estiver na tabela, selecione-a. A coluna Pontuação de qualidade mostra o índice de cada palavra-

chave. Clique na seta à direita do índice de qualidade para ver as classificações de cada desempenho. 

5. Se quiser melhorar seu índice de qualidade, você precisa fazer alterações para 

aprimorar o componente com baixo desempenho. 

6 

A palavra-chave é competitiva, mas não melhor do que a média em comparação 

com outras palavras-chave que visam o mesmo tráfego. Se os três componentes 

forem Média ou uma combinação de Média e Acima da Média, é provável que o 

índice seja igual ou maior que 6. Se quiser melhorar seu índice de qualidade, você 

precisa fazer alterações para que os três componentes fiquem Acima da Média. 

7-10 

A palavra-chave é muito competitiva no mercado, e sua CTR é mais alta do que a 

CTR média das palavras-chave que visam o mesmo tráfego. Se os três 

componentes forem Acima da Média, é provável que seu índice seja igual ou 

maior que 7. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50813/2
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Você pode usar as opções de histórico do índice de qualidade em Relatórios para analisar as médias 

históricas de até 18 meses anteriores. 

Para ver o histórico do índice de qualidade, clique em Relatórios na parte superior da página. Clique no 

relatório de desempenho de Palavras-chave. 

Para ver o histórico de índices de qualidade em nível de campanha ou de grupo de anúncios, escolha o 

relatório de desempenho da Campanha ou do Grupo de anúncios. Você pode selecionar campanhas 

ou grupos de anúncios específicos na lista Sobre o que gerar relatório. 

Escolha Dia como unidade de tempo. Na seção Escolha suas colunas, selecione Pontuação de 

qualidade histórica e os outros atributos desejados. Clique em Executar. 

Lembre-se: agora o Microsoft Advertising gera índices de qualidade para todas as palavras-chave que se 

qualificaram para veiculação nos últimos 30 dias. Para que uma palavra-chave se qualifique para 

veiculação durante os últimos 30 dias, ela precisa ter estado ativa (ou não pausada) e recebido 

aprovação editorial para ser veiculada. 

Não consegue encontrar seu anúncio? 

Se o anúncio que você criou tem um alto índice de qualidade, ele logo deverá ser exibido. Contudo, há 

vários outros motivos para um anúncio não ser veiculado. Confira o seguinte: 

• Forma de pagamento válida: o Microsoft Advertising exige a inclusão de uma forma de 

pagamento para que seus anúncios sejam exibidos. Para saber mais sobre formas de pagamento, 

veja Quais são minhas opções de cobrança? 

• Status habilitado: é necessário habilitar a campanha, o grupo de anúncios ou as palavras-chave 

relacionados para que os anúncios sejam veiculados. Para saber como mudar esses status, confira 

Como alterar o status, o lance e outras configurações. 

• Problema com uma palavra-chave: confira o Status da entrega de suas palavras-chave na guia 

Palavras-chave. Se o status da palavra-chave for diferente de Qualificado, clique no ícone de 

reticências  ao lado do status para ver uma explicação do problema e como corrigi-lo. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52026/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51044/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52024/1
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• Revisão editorial: normalmente, as ofertas de seu catálogo são processadas até 48 horas depois 

que recebemos o feed. Porém, se você esperar pela aprovação do feed para começar a criar a 

campanha de anúncios de seu produto, talvez demore mais 24 horas para que os anúncios se 

qualifiquem para veiculação. 

Se você já conferiu tudo isso e continua não vendo seu anúncio, pode ter acontecido o seguinte: 

• Outra posição do anúncio: é possível que as mudanças nos lances de seus concorrentes estejam 

afetando a posição do seu anúncio, por exemplo, fazendo com que ele passe para outra página 

de resultados de busca. Veja O que é "posição do anúncio?" para saber mais. 

• Problemas de orçamento: quando o orçamento da campanha se esgota, os anúncios não são 

mais veiculados. Por exemplo, se você usa a opção de orçamento diário e ele acaba no meio do 

dia, depois disso, o anúncio não é mais veiculado. Para saber mais, veja Quais são minhas opções 

de orçamento? 

• Segmentação: se você agendou a veiculação do anúncio apenas para algumas horas do dia ou 

alguns dias da semana, pode estar procurando seu anúncio no momento errado. Para saber mais, 

veja Como coloco meus anúncios na frente de meus clientes? 

Por fim, se o seu grupo de anúncios está segmentado para determinadas localizações geográficas, horas 

do dia ou outras configurações de segmentação, elas devem ser observadas ao fazer a busca. 

Para saber como melhorar a posição do anúncio, veja Colocar meu anúncio na parte superior da página 

de resultados da pesquisa. 

Parcela de impressões 

A parcela de impressões informa quantas impressões você está conseguindo nos leilões em que está 

concorrendo. Use esses dados para visualizar a parcela de impressões (%) que tem no mercado, 

descubra se está perdendo oportunidades por causa das configurações atuais da campanha e faça 

alterações para melhorar sua parcela de impressões. 

Você pode incluir os seguintes dados de parcela de impressões no relatório: 

Estatísticas de 

desempenho 
O que é 

Parcela de 

impressões (%) 

A porcentagem estimada de impressões em relação ao total de impressões 

disponíveis no mercado segmentado. 

Exemplo: em relação à estimativa de 59.000 impressões que ocorreram neste dia 

em seu mercado segmentado, você recebeu apenas cerca de 2.300, ou seja, 3%. 

Parcela de 

impressões 

A porcentagem estimada de impressões que seu anúncio não recebeu por conta 

de problemas com o orçamento diário. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50825/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51006/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51006/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51029/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50819/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50819/0
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Participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice) 

Você pode usar o Relatório de participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice) do 

Microsoft Advertising para obter estatísticas percentuais de impressões e cliques que pode estar 

perdendo. O relatório mostra informações de parcela de impressões e cliques referentes ao desempenho 

de contas, campanhas, grupos de anúncios e palavras-chave. 

perdida devido ao 

orçamento (%) 

Parcela de 

impressões 

perdida devido ao 

lance (%) 

A porcentagem estimada de impressões que seu anúncio não recebeu por conta 

de problemas com seus lances de palavras-chave. 

Exemplo: seus lances de palavras-chave são baixos e não competem bem no 

mercado de leilões. 

Parcela de 

impressões 

perdida devido à 

classificação (%) 

A porcentagem estimada de impressões que seu anúncio não recebeu por conta 

de problemas com a classificação do anúncio. 

Parcela de 

impressões 

perdida devido à 

relevância do 

anúncio (%) 

A porcentagem estimada de impressões que seu anúncio não recebeu por conta 

de problemas com os índices de relevância do anúncio. Para saber mais sobre 

relevância do anúncio, um componente do índice de qualidade, veja Índice de 

qualidade analisado em profundidade. 

Parcela de 

impressões 

perdida devido à 

taxa de cliques 

esperada (%) 

A porcentagem estimada de impressões que seu anúncio não recebeu por conta 

de problemas com a taxa de cliques esperada. Para saber mais sobre a taxa de 

cliques esperada, um componente do índice de qualidade, veja Índice de 

qualidade analisado em profundidade. 

Parcela de cliques 

(%) 

A porcentagem estimada de cliques em relação ao número total de cliques no 

mercado segmentado. 

Exemplo: em relação à estimativa de 1.000 cliques que ocorreram neste dia em seu 

mercado segmentado, você recebeu cerca de 230, ou seja, 23%. 

Parcela de 

impressões de 

correspondência 

exata (%) 

A porcentagem estimada de impressões que sua campanha recebeu por buscas 

que corresponderam exatamente a sua palavra-chave dentre o total de impressões 

de correspondência exata disponíveis que você tinha qualificação para receber. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50813/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50813/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50813/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50813/2
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Para criar um Relatório de participação no total de publicidade veiculada, clique em Relatórios. Se a 

opção não estiver expandida, clique em Relatórios padrão. Clique em Desempenho e em Share of 

voice. 

Selecione a unidade de tempo (Mostrar (unidade de tempo)), o Intervalo de datas e o Formato de 

download desejados. Clique em Executar para gerar o relatório ou em Baixar para baixar o relatório em 

um arquivo CSV ou TSV. 

Você pode adicionar colunas de métricas competitivas na página Resumo das Contas e nas grades 

Campanha, Grupo de Anúncios ou Palavra-chave. Acesse a página Resumo das Contas ou as grades 

Campanha, Grupo de Anúncios ou Palavra-chave. Clique em Colunas para abrir o seletor de coluna. 

Selecione a seção Competitivo (Compartilhamento de Voz). Escolha qualquer das colunas para 

adicioná-la. Clique em Aplicar. 

Saiba mais sobre os dados de parcela de impressões que devem ser incluídos no relatório. 

Melhores práticas do Índice de Qualidade 

• Use lances geográficos incrementais, ou seja, descubra as regiões com maior CVR e CTR e tenha 

resultados melhores. 

• Inclua o remarketing: use a segmentação + lances.  

• Tire proveito das Extensões de Anúncio: quanto mais, melhor!  

 

 

• Relatório de participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice) = Parcela de 

impressões 

 

• Comece com palavras-chave da marca e as melhores palavras-chave para novas contas 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56677/2
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• Exclua as palavras-chave com muitas impressões e baixo desempenho 

• Melhore os anúncios: teste verbos animados para inspirar ações e utilize estes cinco princípios de 

redação de texto:  

 

Microsoft Advertising Intelligence 

Somente os relatórios de índice de qualidade não fornecem insights, nem dizem o que você precisa 

corrigir. Para ter percepções melhores, baixe o BAI aqui. 

Inclua as seguintes métricas ao gerar um relatório no Microsoft Advertising:  

• Índice de Qualidade 

• Experiência do usuário na página de destino 

• Impacto da qualidade (para palavras-chave com Índice de Qualidade igual ou inferior a 5) 

Depois, crie uma tabela dinâmica e remova as palavras com Índice de Qualidade igual a 0. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/solutions/tools/bing-ads-intelligence
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O resultados indicarão no que você deve se concentrar. Use o BAI para analisar as palavras-chave:  

• Use as palavras-chave nos piores grupos de anúncios por meio do BAI 

• Use a função “Categorias de Palavras-chave” para verificar a relevância da categoria 

 

Use o BAI para analisar as páginas de destino: 

• Veicule as páginas de destino por meio do BAI 

• Use a função “Palavras-chave da Página da Web” 
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Confira as Palavras-chave da Página da Web do BAI e se pergunte:  

• As palavras-chave da página da Web correspondem às suas palavras-chave? 

• Elas realmente envolvem um tópico específico? 

 

Resumo 

Lembre-se destes pontos importantes para melhorar seu índice de qualidade e garantir a exibição de 

seu anúncio em Microsoft Advertising Network: 

• O cálculo geral do índice de qualidade do anúncio inclui os valores de diversos fatores, como 

relevância da palavra-chave e da página de destino, assim como o desempenho da taxa de 

cliques. 

• Acompanhe seu histórico do índice de qualidade nos relatórios de desempenho para monitorar 

as alterações do índice de qualidade ao longo do tempo. 

• Use os relatórios de participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice) para analisar 

a parcela de impressões, ajustar os lances e monitorar a qualidade dos cliques. 

• Use os recursos do Bing na Web para solucionar problemas de exibição de anúncios. 

• Na interface do usuário, em um relatório de desempenho, você pode acompanhar o histórico do 

Índice de Qualidade ao longo do tempo. 

• Use as funções “Categorias de Palavras-chave” e as “Palavras-chave da Página da Web” do BAI 

para avaliar a relevância das palavras-chave. 
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❑ Relatórios detalhados do Microsoft Advertising 
 

Depois de criar suas campanhas, redigir os anúncios e ajustar suas listas de palavras-chave, o próximo 

passo é usar os recursos de relatórios de marketing de busca do Microsoft Advertising para avaliar o 

desempenho da campanha. 

Os relatórios do Microsoft Advertising apresentam métricas selecionadas importantes para você 

acompanhar as estatísticas de suas campanhas. Com os relatórios de desempenho baseados em 

estatísticas, você poderá tomar decisões inteligentes em relação ao orçamento e aos investimentos em 

publicidade, ao desempenho de anúncios e de palavras-chave.  

 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

 

• Comparar os tipos de relatórios do Microsoft Advertising 

• Escolher dentre os diversos relatórios personalizados 

• Criar um cronograma de relatórios 

• Personalizar os relatórios para otimizar o desempenho dos anúncios 

• Visualizar o desempenho da segmentação na guia Configurações 

• Usar as Campanhas de Compras do Microsoft Advertising para identificar oportunidades perdidas 

• Utilizar a nova guia Concorrência 

 

A página Relatórios 

 

A página Relatórios do Microsoft Advertising fornece cerca de 30 relatórios para ajudar a melhorar o 

desempenho de suas campanhas. Cada um deles apresenta benefícios exclusivos. 

 

Veja a seguir alguns relatórios importantes que contribuem para você melhorar a relevância e a 

originalidade de suas campanhas. Eles o ajudarão a ganhar visibilidade, melhorar a taxa de cliques e as 

taxas de conversão de seus anúncios. 

 

• Os relatórios de palavras-chave, campanhas, anúncios e grupos de anúncios informam quais 

campanhas têm bom desempenho e como suas palavras-chave contribuem para o desempenho 

da campanha. 

• O Relatório de termos de busca mostra quais palavras-chave fazem seus anúncios serem 

exibidos. 

• O Relatório de participação no total de publicidade veiculada (Share of Voice) fornece uma 

estimativa dos pontos que fazem você perder para seus concorrentes no mercado. 

 

Para criar um relatório, acesse a página Relatórios. No painel esquerdo, clique em Relatórios padrão e 

em Desempenho, Histórico de alterações, Direcionamento, Análise de campanha ou Cobrança e 

orçamento. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50833/2
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Escolha o relatório desejado. Selecione Mostrar (unidade de tempo), Intervalo de datas, Formato do 

download e Sobre o que gerar relatório para todas as contas ou para contas específicas. Clique em 

Executar para gerar o relatório ou em Baixar para baixar o relatório em um arquivo CSV, TSV ou XLSX 

(Microsoft Excel). 

Veja a seguir uma tabela que mostra as diferenças entre os vários relatórios de extensões de anúncio, 

um recurso novo que permite acompanhar como sua empresa atrai clientes em computadores, tablets e 

dispositivos móveis. Saiba mais sobre como criar e interpretar um relatório de extensões de anúncio. 
 

Extensão de anúncio por palavra-chave 

O que mostra: as impressões, cliques, investimento e custo médio 

por clique de suas extensões para cada palavra-chave. Esses 

dados podem ser classificados por palavra-chave, ID da palavra-

chave, tipo de extensão de anúncio e versão da extensão de 

anúncio. 

Utilidade: comparar o desempenho 

de versões diferentes de suas 

extensões de anúncio para cada 

palavra-chave. 

Extensão de anúncio por anúncio 

O que mostra: as impressões, cliques, investimento e custo médio 

por clique das extensões agregados por anúncio. Esses dados 

podem ser classificados por ID do anúncio, título do anúncio, tipo 

de extensão de anúncio e versão da extensão de anúncio. 

Utilidade: comparar o desempenho 

de versões diferentes de suas 

extensões de anúncio com cada 

anúncio. 

Detalhes da extensão de anúncio 

O que mostra: as impressões, cliques, investimento e custo médio 

por clique de itens de extensões individuais. Esses dados podem 

ser classificados pelo valor da propriedade da extensão de 

anúncio individual, pela ID da extensão de anúncio e pelo tipo de 

extensão de anúncio. 

Utilidade: determinar a eficiência de 

itens de extensão de anúncio 

individuais, por exemplo, cada link 

de uma extensão de sitelink. 

Detalhe de encaminhamento de chamadas 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51094/2
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O que mostra: a duração de cada chamada encaminhada a partir 

de uma extensão de chamada. 

Utilidade: determinar quais contas, 

campanhas ou grupos de anúncios 

promovem o maior número de 

chamadas realizadas. 



 

  Microsoft Advertising 

  

Depois de definir a configuração de segmentação regional de sua campanha, você poderá usar o 

Relatório de localização geográfica para determinar o desempenho de seus anúncios em locais 

diferentes, o que pode afetar sua decisão de onde focar mais a publicidade. 

 

 

 

Este relatório fornece detalhes de localização geográfica em duas colunas: 

 

• Tipo de local: mostra o local usado para veicular seu anúncio. Pode ser onde os clientes estão 

situados fisicamente (o tipo de local é um local físico) ou o local em que os clientes mostraram 

interesse (o tipo de local é um local de interesse). 

• Local mais específico: mostra o local mais específico que foi usado para a segmentação, 

apresentando uma visão mais detalhada de onde seus anúncios estão sendo exibidos. 

Dependendo das limitações do sistema e dos dados, nem sempre o Microsoft Advertising recebe 

a localização mais específica. Por exemplo, a coluna pode mostrar Brasil. 

 

Os relatórios e gráficos disponíveis no Microsoft Advertising proporcionam informações diversificadas 

por meio da associação de atributos e estatísticas de desempenho diferentes. Cada relatório do 

Microsoft Advertising contém um subconjunto desses atributos e estatísticas. Você pode acessar o guia 

de referência para obter insights sobre os campos de relatórios mais comuns listados em ordem 

alfabética. Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatórios. 

Relatórios embutidos: grades de segmentação 

 

Se você está usando uma ou mais opções de segmentação (regional, por dispositivo, hora do dia, dia da 

semana), agora pode ver o desempenho associado embutido na guia Configurações de grupos de 

anúncios e campanhas. 

 

Com a inclusão do desempenho da segmentação na guia Configurações, você pode analisar o 

funcionamento de suas opções de segmentação no mesmo lugar em que faz os ajustes. 

 

Da mesma forma que as grades de campanhas e contas, as grades de segmentação usam um conjunto 

comum de opções de exibição, incluindo métricas de desempenho, exibições de segmentos e opções de 

download. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51051/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50824/2-500
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50824/2-500
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50833/2
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Crie um relatório personalizado 

 

Você pode personalizar um relatório padrão e salvá-lo para facilitar sua geração no futuro. 

Na página Relatórios, no painel esquerdo, clique em Relatórios padrão e em Desempenho, Histórico 

de alterações, Direcionamento, Análise de campanha ou Cobrança e orçamento. 

 

Escolha o relatório desejado. Selecione Mostrar (unidade de tempo), Intervalo de datas, Formato do 

download e Sobre o que gerar relatório para todas as contas ou para contas específicas. 

 

Em Escolha suas colunas, adicione ou remova colunas para configurar seu relatório de maneira que ele 

mostre aquilo que você deseja. (Como opção, você pode selecionar um Filtro para aplicar ao relatório.) 

Clique em Minhas configurações de relatório e marque a caixa de seleção Salvar como relatório 

personalizado. 

 

Clique em Executar. No painel esquerdo, clique em Relatórios personalizados para ver o relatório que 

você acabou de criar. Você pode clicar nesse relatório a qualquer momento para gerá-lo novamente. 

 

Configure ou cancele um relatório agendado 

 

Para configurar um relatório agendado, acesse a página Relatórios. No painel esquerdo, clique em 

Relatórios padrão e em Desempenho, Histórico de alterações, Direcionamento, Análise de 

campanha ou Cobrança e orçamento. 
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Escolha o relatório desejado. Selecione Mostrar (unidade de tempo), Intervalo de datas, Formato do 

download e Sobre o que gerar relatório para todas as contas ou para contas específicas. 

 

Clique em Minhas configurações de relatório e marque a caixa de seleção Agendar este relatório. 

Selecione a frequência, o dia da semana, a hora do dia, a data de início e a data de término do relatório 

agendado. 

Insira o endereço de email para o qual o relatório deve ser enviado e indique se você deseja que ele seja 

enviado como um anexo de email. Clique em Executar. 

 

Para cancelar um relatório agendado, no painel esquerdo, clique em Relatórios personalizados. Escolha 

o relatório que você deseja excluir e clique em Excluir. 

 

Gere um relatório de termos de busca 

 

O Microsoft Advertising usa seu feed de produtos da Central de Anunciantes do Bing para a 

correspondência com as buscas relevantes. 

Use este relatório para descobrir como otimizar os títulos de seus produtos. Os títulos dos produtos são 

um dos fatores mais importantes que afetam o desempenho de sua campanha. Alterações simples e 

inteligentes nos títulos podem ter um impacto significativo sobre seu desempenho geral. 

 

 

O relatório de termos de busca (tanto na página Relatórios quanto na guia Dimensões) mostra quais 

palavras-chave usadas fazem seus anúncios serem exibidos. Com esses dados de impressões e cliques, é 

possível aprimorar as listas de palavras-chave e palavras-chave negativas para seus grupos de anúncios. 

O relatório de termos de busca mostra quais palavras-chave usadas fazem seus anúncios serem 

exibidos. Com esses dados de impressões e cliques, é possível aprimorar as listas de palavras-chave e 

palavras-chave negativas para seus grupos de anúncios. Você pode criar um relatório de termos de 

busca nas guias Palavras-chave e Dimensões, e também na página Relatórios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51083/1-500
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Para criar um relatório de termos de busca na guia Palavras-chave, clique na guia Palavras-chave. 

Selecione uma ou mais palavras-chave. Clique em Detalhes. Clique em Termos de Pesquisa. 

 

O Microsoft Advertising lista as buscas de clientes ou outras entradas que acionaram seu anúncio. Para 

adicionar termos à lista de palavras-chave, selecione um ou mais termos. Clique em Adicionar como 

palavras-chave. Para excluir palavras-chave que não são relevantes para os seus negócios, selecione um 

ou mais termos e clique em Adicionar como palavras-chave negativas. 

 

 

Exemplo: se você vende porta-retratos personalizados e percebe ondas sazonais nas buscas (por 

exemplo, em maio, é possível observar altas nas buscas como “presentes de dia das mães” ou “porta-

retratos dia das mães”), seria vantajoso tentar adicionar a ocasião na frente do título do produto e 

alterá-lo periodicamente de acordo com o que os clientes estão buscando. 

 

Relatórios de comparação entre períodos 

 

Os relatórios de comparação entre períodos ajudam a entender o desempenho de seus anúncios. Suas 

colunas e subcolunas comparam o desempenho dos anúncios em dois períodos lado a lado, assim 

como as diferenças de impressões e cliques entre eles. Você também pode filtrar, classificar e baixar os 

relatórios. 

Para ativar os relatórios de comparação entre períodos, clique no intervalo de datas no Resumo das 

Contas ou na página Campanhas. 

 

Na opção Comparar, clique em DESATIVADO. 

  

Selecione Período anterior, Mesmo período do ano passado ou Personalizado e clique em Aplicar. 

 

  

 

Na tabela, clique no sinal de adição ao lado de cada métrica de desempenho para examinar a 

comparação. 
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Você verá as seguintes subcolunas: 

 

• Período Atual (dd/mm/aa – dd/mm/aa) 

• Período de Comparação (dd/mm/aa – dd/mm/aa) 

• Alteração (Período atual – Período de comparação) 

• Alteração % (Atual – Comparação)/Comparação * 100%) 

 

Na tabela, clique no sinal de subtração ao lado de cada métrica de desempenho para fechar a 

comparação. Observação: você pode classificar, filtrar e baixar dados de todas as subcolunas e de 

comparação. Escolha uma das três opções de período para a comparação e selecione Aplicar. 

 

• Período anterior: se o intervalo de tempo atual selecionado for este mês (por exemplo, 1/3 – 

31/3), o período anterior será o último mês (nesse caso, 1/2 – 29/2). 

• Mesmo período do ano passado: se o intervalo de tempo atual selecionado for este mês (por 

exemplo, 1/3/16 – 31/3/16), o mesmo período do ano passado será o mesmo mês do ano anterior 

(nesse caso, 1/3/15 – 31/3/15). 

• Personalizado: é possível selecionar qualquer espaço de tempo até 3 anos anteriores à data atual 

como período de comparação. 

 

Depois que você clicar em Aplicar, as colunas de todas as métricas de desempenho poderão ser 

expandidas clicando no ícone ‘+’. Você também pode ver os dados dessa subcoluna correspondentes a 

todos os segmentos aplicados a sua grade. E essas novas colunas também são exibidas em seus 

arquivos baixados. 

  

Além disso, é possível filtrar as subcolunas; por exemplo, optando por eliminar as campanhas que 

tiveram uma redução de 10% nas impressões e ajustar suas palavras-chave dessas campanhas de 

maneira apropriada.  

Para desativar os relatórios de comparação entre períodos, clique no intervalo de datas no Resumo das 

Contas ou na página Campanhas. Na opção Comparar, clique em ATIVADO. 

Observação: os relatórios de comparação de desempenho estão disponíveis somente nos mercados dos 

EUA. 

 

Segmente seus dados de desempenho 

 

A segmentação permite dividir os dados de desempenho da página Campanha em linhas com base em 

Horário, Rede, Dispositivo e Principais x Outros. Por exemplo, você pode segmentar seus dados de 

impressões, cliques e CTR por dispositivo para ver em quais dispositivos seu público verá o anúncio. 

Assim, você tem informações mais pertinentes sobre o resultado de suas campanhas e não precisa 

acessar a página Relatórios para entrar nesse nível de detalhamento. 

 

Para adicionar segmentos à tabela, na página Campanhas, selecione a guia Campanhas, Grupos de 

anúncios, Anúncios, Palavras-chave ou Extensões de anúncio. Clique em Segmento e escolha o 

segmento que você deseja aplicar. 
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Depois de organizar os dados da maneira desejada, será possível baixá-los em um relatório .csv ou do 

Excel para facilitar o compartilhamento das informações com seus clientes ou sua utilização em outras 

análises. 

Alguns tipos de segmentação incluem somente dados de períodos específicos. Leia um resumo dos 

segmentos disponíveis e dos intervalos de datas que você deve evitar ao usar cada segmento. 

Para remover segmentos de seus relatórios do Microsoft Advertising, acesse a página Campanhas e 

selecione a guia Campanhas, Grupos de anúncios, Anúncios, Palavras-chave ou Extensões de 

anúncio. Clique em Segmento e em Nenhum. 

 

Baixe os dados de desempenho da página Campanhas 

 

Nas várias guias da página Campanhas, você pode usar colunas e filtros, segmentos e o intervalo de 

datas para organizar seus dados de desempenho da tabela. Depois de organizar os dados da maneira 

desejada, será possível baixá-los em um relatório .csv (regular ou zip) ou do Excel para facilitar o 

compartilhamento das informações com seus clientes ou sua utilização em outras análises. 

 

Na página Campanhas, clique na guia referente à tabela que você deseja baixar em um relatório. Por 

exemplo, Anúncios ou Palavras-chave. Clique em Baixar e escolha o Formato do relatório. Clique em 

Baixar. 

Campanhas de Compras do Bing: relatório de ofertas não segmentadas 

O relatório de ofertas não segmentadas apresenta produtos que não estão segmentados para uma 

campanha de compras e não recebem tráfego, mas que podem ser segmentados para Campanhas de 

Compras do Bing novas ou existentes a fim de melhorar o retorno do investimento da campanha. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56760/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56760/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56735/-1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56669/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50903/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50903/1
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Baixe o relatório de ofertas não segmentadas na guia Resumo da loja, em Diagnóstico > Problemas 

da Loja> “Clique aqui para baixar o relatório”. 

Lembre-se:  

• Este relatório será gerado a cada 24 horas. 

• Este relatório está limitado a três milhões de ofertas e será dividido em três relatórios com um 

milhão de ofertas cada. Todos esses relatórios serão compactados em um único arquivo. 

• Se a loja segmentar vários países, os relatórios serão divididos em arquivos zip separados por país. 

• Há um retardo de 12 horas de correspondência entre as Campanhas de Compras do Bing e as 

ofertas da loja na Central de Anunciantes do Bing. As alterações nas Campanhas de Compras do 

Bing ou no feed de produtos não serão refletidas imediatamente nesse relatório. 

 

Promoções da Central de Anunciantes 

 

Você pode ver o desempenho dos anúncios exibidos em Promoções da Central de Anunciantes em um 

relatório especial que agora inclui Tipo de clique e Total de cliques em elementos de anúncio.  
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O total de cliques em elementos de anúncio é o número total de cliques recebidos quando o elemento 

de anúncio estava presente no anúncio, não necessariamente o número total de cliques no próprio 

elemento de anúncio. 

Todos os cliques acontecem no anúncio de compras, portanto o Total de cliques em elementos de 

anúncio no anúncio de compras sempre será igual ao número total de cliques na partição ou na oferta 

do produto. Isso também acontece com as impressões. 

Observação: não some a coluna Impressões ou a coluna Total de cliques em elementos de anúncio 

depois de adicionar a coluna Tipo de clique. Isso inflaria demais os totais de cliques e impressões. 

Guia Concorrência 

A guia Concorrência é o ponto central onde você pode obter informações valiosas sobre sua 

concorrência no Microsoft Advertising.  

 

Percepções sobre Leilões  

 

Os dados de leilões fornecem uma visão ampla das métricas de desempenho de seus concorrentes e a 

comparação entre elas e as suas. Ao analisá-las, você pode entender melhor o cenário da concorrência. 

As Percepções sobre Leilões estão divididas em duas seções.  
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• Ao longo do tempo: veja as principais métricas competitivas e seu desempenho nos vários 

dispositivos e ao longo dos dias, semanas, meses, trimestres e anos.  

• Resumo: veja as métricas agregadas de um intervalo de datas específico. Você pode segmentar 

essas métricas por hora do dia, dia da semana e tipo de dispositivo.  

 

Recomendações  

 

Usando Machine Learning, o Microsoft Advertising descobre onde você pode fazer ajustes em suas 

campanhas para ficar à frente da concorrência. Cada bloco de recomendações foi criado para ajudar a 

lidar com todas as suas necessidades competitivas.  

 

• A recomendação: sugestões alimentadas por IA para uma campanha, grupo de anúncios, 

palavra-chave, local ou tipo de dispositivo específicos.  

• O que está acontecendo: como as campanhas, grupos de anúncios, palavras-chave, locais e tipos 

de dispositivo se comparam com sua concorrência neste momento.  

• O que você pode fazer: ações específicas a serem tomadas de acordo com os resultados.  

• Ações específicas a serem tomadas de acordo com os resultados: os benefícios previstos que 

você poderá obter depois de aplicar as recomendações.  

 

Para visualizar e aplicar uma recomendação, acesse a página Campanhas e clique na guia 

Concorrência. Clique em Recomendações. Clique em Exibir (nº de) recomendações na parte inferior 

do bloco de recomendações.  

Clique em Aplicar. Para aplicar. todas as recomendações de um tipo específico, clique em Aplicar todas 

na parte inferior do bloco de recomendações.  

 

As recomendações disponíveis incluem:  

 



 

  Microsoft Advertising 

1. Adicionar palavras-chave semelhantes 

2. Fazer lances mais competitivos para palavras-chave 

3. Expandir seu alcance 

4. Corrigir campanhas limitadas pelo orçamento 

5. Otimizar seus alvos de dispositivo 

6. Otimizar seus alvos de local  

7. Segmentar novos locais  

 

Assista este vídeo para saber mais sobre a guia Concorrência.  

 

Resumo 

 

Como você pode escolher entre relatórios específicos, personalizar seus relatórios e agendá-los por 

demanda, os relatórios do Microsoft Advertising são uma ferramenta eficiente para a otimização de 

campanhas. 

 

As ferramentas de relatório do Microsoft Advertising podem ajudar a: 

 

• Avaliar o desempenho da sua campanha de marketing de busca. 

• Identificar oportunidades de otimização. 

• Acompanhar e comparar dados de desempenho e orçamento, tudo em um único lugar. 

• Identificar oportunidades perdidas em suas ofertas de produtos.  

• O relatório de termos de busca ajuda a otimizar os títulos dos produtos. 

• Acessar informações valiosas sobre a concorrência. 

 

❑ Anúncios de busca dinâmicos  
 

Os anúncios de busca dinâmicos (DSAs) oferecem uma forma ágil e funcional para garantir que os 

clientes que fazem buscas em Microsoft Advertising Network encontrem seus produtos ou serviços. Os 

anúncios de busca dinâmicos segmentam as buscas relevantes automaticamente com base no conteúdo 

de seu site e são produzidos dinamicamente em resposta a essas buscas. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre os anúncios de busca dinâmicos, você saberá como: 

• Configurar anúncios de busca dinâmicos 

• Descobrir quais áreas de seu site devem ser segmentadas 

• Usar o CPC otimizado para definir seus lances de palavras-chave e grupos de anúncios 

• Aperfeiçoar a atualização das páginas usando feeds de página 

 

Criar anúncios segmentados e relevantes automaticamente 

Os anúncios de busca dinâmicos segmentam as buscas relevantes automaticamente com base no 

conteúdo de seu site e são produzidos em resposta a essas buscas. Ao usá-los, não é necessário manter 

listas de palavras-chave, gerenciar lances, nem atualizar e personalizar os títulos de anúncios. Você reduz 

sua carga de trabalho e se adapta às novas buscas para promover mais conversões. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Y4GXOWEnCdE
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Os anúncios de busca dinâmicos são mais apropriados para dois tipos de anunciantes e podem ser 

criados de quatro maneiras: 

• Anunciantes que têm um grande catálogo de páginas da Web e um mix de produtos que muda 

constantemente, dificultando o gerenciamento dos anúncios de busca de cada produto. 

• Anunciantes que não estão familiarizados com o marketing de busca, mas querem testá-lo sem 

demora e sem complicações. 

• Você pode criar campanhas de DSA de quatro formas: 

 

1. Interface do usuário do Microsoft Advertising 

2. API do Microsoft Advertising  

3. Microsoft Advertising Editor 

4. Importação do Google Ads 

Como funcionam os anúncios de busca dinâmicos? 

O procedimento básico é igual ao de criação de campanhas de anúncios de texto, exceto pelas opções 

adicionais descritas a seguir. Na guia Campanhas, clique em Criar campanha e selecione Anúncios de 

busca dinâmicos. Basta inserir a URL de seu site e escolher seus segmentos, entre Categorias, Todas as 

páginas da Web ou Páginas da Web específicas. Adicione o texto do anúncio específico aos segmentos 

relevantes, e o Microsoft Advertising gerará uma página de destino com uma URL específica a partir de 

seus segmentos. 

 

Ao configurar anúncios de busca dinâmicos, para cada grupo de anúncios, você deverá considerar: 

1. As áreas de seu site que você deseja segmentar. 

Em Criar alvo de anúncio dinâmico, escolha Direcionar categorias de páginas da Web, Direcionar 

todas as páginas da Web ou Direcionar páginas da Web específicas. 

• Direcionar categorias de páginas da Web: o Microsoft Advertising vai analisar seu site e 

categorizar seu conteúdo. Então, você poderá selecionar quais categorias deseja segmentar. As 

palavras-chave e os anúncios serão gerados automaticamente para elas. Isso é conveniente 

https://help.bingads.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/guides/dynamic-search-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/october-2017/dynamic-search-ads-now-available-in-bing-ads-editor
https://help.bingads.microsoft.com/
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quando você quer manter os anúncios de busca dinâmicos focados em um tema específico ou 

quando deseja definir lances diferentes para partes diferentes do site. 

• Direcionar todas as páginas da Web: o Microsoft Advertising vai examinar o conteúdo de todas 

as páginas de seu site para gerar palavras-chave e anúncios. 

• Direcionar páginas da Web específicas: você escolhe determinadas páginas de seu site para a 

segmentação com base em sua URL, categoria, no título ou no conteúdo da página. Isso é 

conveniente quando você deseja definir lances diferentes para partes diferentes do site ou para 

garantir que não esteja segmentando partes do site que não são relevantes para a meta de sua 

campanha.  

o O "título da página" é o texto que aparece na parte superior da página da Web. No código 

do site, é o texto nesta área: 

 

  

• O "conteúdo da página" é o texto visível em uma página da Web. No código do site, é o texto 

contido entre estas tags: 

 

Observação: depois que um segmento automático é criado, não é possível alterar suas condições. 
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2. Conteúdo do anúncio 

Com os anúncios de busca dinâmicos, você não cria o título do anúncio. Ele é gerado dinamicamente 

pelo Microsoft Advertising com base na palavra-chave apropriado e no conteúdo do site. Porém, é você 

quem cria a descrição do anúncio. 

Existe a opção de ter um ou dois caminhos exibidos após o domínio do site. O caminho é diferente da 

URL final. A URL final é a URL real da página da Web para onde os clientes são direcionados depois de 

clicar em seu anúncio. O caminho pode ser uma versão mais curta ou mais "amigável" da URL, mostrando 

um ou dois subdiretórios. Se você vende roupas masculinas e está anunciando camisas em promoção de 

primavera, sua URL final pode ser http://www.contoso.com/content/en/clothesaccessories/spr2017/shirts, 

mas o caminho pode ser simplesmente contoso.com/SpringSale/Shirts. 

 

Exclusões de segmentos 

Da mesma forma que com as palavras-chave, talvez determinados segmentos não funcionem para você. 

Ou você pode ter páginas do site, categorias de produtos ou serviços que não deseja veicular por meio 

de anúncios de busca dinâmicos. 

Nesse caso, você pode criar exclusões de segmentos. O processo segue o mesmo caminho dos 

segmentos “positivos”. 

Para adicionar exclusões de segmentos, vá até a guia Alvos Automáticos, clique no menu suspenso Exibir 

e selecione Exclusões. Clique em Adicionar uma Exclusão e continue para configurar a exclusão do 

segmento. 

Observação: use palavras-chave negativas como faria em qualquer campanha de busca: anúncios com 

segmentações por palavras-chave, de compras ou anúncios de busca dinâmicos. 
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Feeds da página Anúncios de Busca Dinâmicos 

Os feeds de página permitem carregar facilmente todas as URLs relevantes em suas campanhas de 

anúncios de busca dinâmicos em formato de planilha. Isso garante a máxima cobertura de sites e permite 

rotular e segmentar URLs específicas por meio de rótulos personalizados. 

Crie o arquivo do feed de página 

Você pode baixar o modelo de feed de página ou criar um arquivo .csv, .tsv, .xls ou .xlsx que contém estas 

duas colunas:  

Coluna  O que é  O que você precisa saber  

URL de página Contém as URLs de seu 

site para incluir no feed. 

Insira uma URL por linha. 

Rótulo personalizado 

(opcional) 

Rótulos que permitem 

agrupar as URLs no feed. 

Insira um ou mais rótulos por linha, 

separados por ponto e vírgula. 

É possível adicionar no máximo 10 rótulos 

personalizados a cada item do feed (linha). 

 

Observação: você pode ter 100 feeds por conta (esse número máximo inclui todos os tipos de feed) e o 

número máximo de itens do feed (linhas) por conta é 5 milhões.  

Carregue o arquivo do feed de página 

Para carregar o arquivo do feed de uma página, clique em Biblioteca Compartilhada no painel de 

navegação esquerdo. Clique em Dados de negócios e em Feeds de página. Clique em Carregar. Insira o 

Nome do arquivo do feed e selecione o arquivo que deve ser carregado. Clique em Carregar e aplicar.  

Associe o feed de página 

Os feeds de página podem ser associados em nível de campanha e eles também se aplicarão a todos os 

grupos de anúncios da campanha.  
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Primeiro, clique em Campanhas na parte superior da página. Selecione a campanha de anúncios de 

busca dinâmicos à qual você deseja aplicar um feed de página. Clique na guia Configurações. Em 

Origem de segmentação, selecione uma das opções:  

• Usar o índice do Bing de meu site. Este é o comportamento padrão das campanhas de 

anúncios de busca dinâmicos no Bing.  

• Usar URLs apenas de meu feed de página. Somente as URLs especificadas no arquivo do 

feed serão veiculadas nesta campanha. Recomendamos usar essa opção para campanhas 

muito específicas com o texto do anúncio adaptado.  

• Usar URLs do índice do Bing de meu site e meu feed de página. As páginas das duas 

fontes serão usadas, mas as URLs do arquivo do feed terão prioridade.  

Escolha os feeds de página que você quer aplicar. Clique em Salvar.  

Crie segmentos automáticos com rótulos personalizados 

Clique em Campanhas na parte superior da página. Selecione o grupo de anúncios ao qual você quer 

adicionar segmentos automáticos com rótulos personalizados. Clique em Criar alvo de anúncio 

dinâmico. Selecione Segmentar rótulos personalizados de feed(s) de minha página.  

Escolha os feeds de página que você quer aplicar. Insira o nome de seu rótulo personalizado e clique na 

seta para a direita. Insira um lance para seu rótulo personalizado ou deixe em branco para usar o lance 

padrão do grupo de anúncios. Clique em Salvar. 

Dicas de anúncios de busca dinâmicos 

Veja a seguir algumas dicas e truques para obter os melhores resultados de seus anúncios de busca 

dinâmicos: 

• Configure um lance padrão próximo de seus lances de correspondência não exata para 

categorias de palavras-chave semelhantes. 

• Crie grupos de anúncios diferentes para segmentos de anúncios dinâmicos diferentes. Crie um 

grupo de anúncios com Direcionar todas as páginas da Web, além de segmentos mais 

restritos, para capturar o máximo possível de buscas relevantes. 

• Exclua as partes do site que não geram conversões e sempre procure palavras-chave negativas 

no relatório de termos de busca para adicioná-las como palavras-chave negativas em sua 

campanha de anúncios de busca dinâmicos. 

• Adicione palavras-chave pausadas e palavras-chave negativas atuais de outras campanhas como 

palavras-chave negativas em sua campanha de anúncios de busca dinâmicos. 

• Use extensões apropriadas para cada grupo de anúncios (sitelink, frase de destaque, 

comentários, snippets de estrutura dinâmica, local etc.). 

• Procure as páginas de destino que não têm bom desempenho no relatório de termos de busca 

e as adicione como exclusões negativas nas campanhas de anúncios de busca dinâmicos. 

• Use o Remarketing em Links Patrocinados e a guia Audiências para incrementar os lances com as 

campanhas de anúncios de busca dinâmicos. 

 

Observação: por enquanto, os anúncios de busca dinâmicos estão disponíveis apenas nos Estados Unidos 

e no Reino Unido. 

Resumo 
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Os anúncios de busca dinâmicos segmentam as buscas relevantes automaticamente com base no 

conteúdo de seu site e são produzidos dinamicamente em resposta a essas buscas. Ao utilizá-los, 

anúncios segmentados e relevantes serão criados automaticamente, reduzindo sua carga de trabalho e 

descobrindo oportunidades inexploradas. 

Ao considerar as opções de anúncios de busca dinâmicos, lembre-se: 

• Importe anúncios de busca dinâmicos por demanda do Google Ads. 

• Adicione palavras-chave pausadas e palavras-chave negativas atuais de outras campanhas como 

palavras-chave negativas em sua campanha de anúncios de busca dinâmicos. 

• Com o CPC otimizado (custo por clique), você define seus lances de grupos de anúncios e 

palavras-chave, e o Microsoft Advertising ajusta seus lances automaticamente. 

• Com os feeds de página, você tem controle total sobre as páginas que são incluídas em um 

segmento automático e, consequentemente, pode incluir uma descrição melhor no texto do 

anúncio para promover mais engajamento.  

 

❑ Vínculo Múltiplo e Acesso Multiusuário 

 

O Vínculo Múltiplo do Microsoft Advertising permite que várias agências se vinculem a uma única conta. 

Isso é útil quando ocorre uma transição entre agências ou caso a agência ou o anunciante queira 

configurar um único shell de clientes com acesso a todas as contas gerenciadas. 

O Acesso Multiusuário do Microsoft Advertising permite que você utilize um nome de usuário para 

acessar vários shells de clientes. Isso é útil para agências que têm logons diretamente sob o shell de 

clientes do cliente para gerenciar sua cobrança ou para agências que precisam configurar novos shells de 

clientes para seus próprios clientes. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre Vínculo Múltiplo e Acesso Multiusuário, você saberá como: 

• Gerenciar o uso de um endereço de email e uma senha para todas as contas. 

• Alternar entre um shell de clientes e outro usando apenas um endereço de email e uma senha. 

• Adicionar clientes usando o endereço de email e a senha existentes para acessar o novo cliente. 

• Ver informações sobre vários clientes e gerenciar seus padrões. 

• Assumir a responsabilidade sobre cobranças e pagamentos, e conceder e remover o acesso a 

contas. 

 

Noções básicas sobre Vínculo Múltiplo 

A vinculação de uma conta é muito importante. Quando você é vinculado à conta de outro cliente, ganha 

acesso e controle sobre aquela conta do Microsoft Advertising. Por outro lado, se você dá acesso a sua 

conta a outra pessoa, que é chamada de cliente-gerente, ela tem controle total para gerenciar sua conta e 

sua publicidade. Isso inclui também o comando das cobranças.  

Sendo proprietário da conta, você sempre tem controle sobre quem tem acesso a sua conta. Você pode 

conceder acesso a ela a até cinco clientes-gerentes. Também é possível cancelar esse acesso a qualquer 

momento. 
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Você pode aceitar controlar a cobrança ao ser vinculado a uma conta. Quando isso acontece, você 

assume a responsabilidade por todas as despesas de publicidade, inclusive os débitos que estavam 

pendentes quando o vínculo foi estabelecido. Portanto, é melhor firmar um contrato com o cliente 

atualmente incluído no faturamento (que pode ser o proprietário da conta ou outro terceiro) antes de 

realizar este procedimento opcional. 

Responsabilidade sobre as cobranças 

Se você assumir a responsabilidade pela cobrança, deverá ter uma forma de pagamento válida à 

disposição. Se planeja usar uma conta pré-paga ou o faturamento mensal, esteja ciente de que talvez o 

Microsoft Advertising precise descontar os impostos da sua conta. Além disso, na conta de faturamento 

mensal, você deverá criar um pedido de inserção para veicular os anúncios. Caso contrário, a conta será 

pausada. 

Antes de ser vinculado a outra conta, você deverá resolver algumas questões com proprietário da conta, 

como o número da conta ao qual será vinculado, a data de início combinada e a decisão de quem será 

responsável pela cobrança. 

Vinculação a uma conta 

Para ser vinculado a uma conta, clique no ícone de engrenagem  e em Contas e Cobrança. Clique na 

guia Solicitações. Clique em Vínculo para conta. 

 

Em Detalhes de vinculação, insira o Número da conta. O número da conta é uma combinação de letras 

e números com oito dígitos. Insira a Data de início, que é a data em que você deve começar a gerenciar 

a conta. 

Adicione uma Observação opcional, que pode ser usada como um comunicado para o proprietário da 

conta. Se não quiser ser o responsável pela cobrança, clique em Enviar solicitação. Ou selecione Vou 

assumir a cobrança desta conta em Quem paga. 

Selecione Como você paga (pré-pago, limite pós-pago ou fatura mensal) e Com o que você paga (sua 

forma de pagamento). No caso das contas de faturamento mensal, é recomendável criar um pedido de 

inserção para que a conta continue tendo seus anúncios veiculados, mesmo que as responsabilidades de 

gerenciamento mudem de mãos. Clique em Enviar solicitação. 
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Saiba mais sobre como assumir a cobrança, cancelar solicitações, desvincular solicitações e verificar quem 

tem acesso a suas contas. 

Noções básicas do Acesso Multiusuário 

Ao trabalhar com várias contas, pode ser desgastante para você e sua empresa gerenciar e manter o 

controle de vários nomes de usuário. Com o Acesso Multiusuário, você pode usar um endereço de email 

e uma senha para acessar todos os seus clientes do Microsoft Advertising, facilitando o gerenciamento de 

várias contas. 

Você pode configurar vários logons consolidados de uma vez no fluxo de trabalho em massa do Acesso 

Multiusuário. A melhor maneira de navegar pelo fluxo de trabalho em massa é pelo menu Ferramentas. 

Nele, você pode baixar e ver as sugestões, modificando o arquivo de acordo com suas necessidades. Se 

quiser incluir novos usuário, adicione o nome de usuário atual do cliente e o novo nome de usuário para 

o qual ele será consolidado. 

Carregue o arquivo concluído no fluxo de trabalho e clique em Validar. Veja os resultados da validação e 

verifique se está tudo certo, destacando os usuários para poder conferir se está tudo de acordo com o 

que você quer fazer. Para concluir a unificação, clique em Mesclar Nomes de Usuário. 

Se por acaso você consolidar o usuário errado com um único logon, basta acessar a página gerenciar 

acesso correspondente ao nome de usuário consolidado e clicar no link reverter nomes de usuários. O 

usuário será removido do logon consolidado e poderá usar seu nome de usuário antigo novamente. 

Lembre-se de que, quando um nome de usuário é mesclado, ele não pode mais ser usado para entrar no 

Microsoft Advertising na Web. Isso quer dizer que, se você tinha um logon com acesso a cinco contas e 

outro com acesso a dez contas, precisará alternar entre os dois clientes para ver todas as suas contas. 

Inscrição com Acesso Multiusuário 

O uso do Acesso Multiusuário para inscrições é muito útil quando sua agência parceira/parceiro de canal 

precisa integrar muitos novos clientes que não estão no Microsoft Advertising. 

Primeiro, você precisará criar uma nova conta da Microsoft (MSA) para usar na inscrição do Microsoft 

Advertising. (Isso pode ser feito por você ou pela agência. Se você o fizer, não deixe de inserir o número 

de telefone da agência.) 

Em seguida, vá para a guia Usuário do CID que você aceitou para o piloto e convide a nova MSA que 

acabou de criar. Preencha o formulário e envie o convite. 

Clique no link no email de convite para aceitar o convite do usuário (precisa ser feito pela pessoa que 

criou a MSA) e insira o endereço de email que você criou no campo de entrada; pressione Verificar 

disponibilidade e pressione Avançar.  

Será solicitado que você insira uma senha.  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56854/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56854/3
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Preencha o formulário com todos os dados do usuário (essas informações não precisam ser muito 

precisas). Depois de salvar, você terminou. 

Instruções de Acesso Multiusuário em massa 

O fluxo de trabalho em massa permite configurar vários logons consolidados de uma vez e fornece uma 

lista de sugestões para a consolidação de um determinado CID. As sugestões são baseadas no email de 

contato do usuário. 

• Nós examinamos todos os usuários do CID que você insere 

• Nós verificamos o email de contato de cada usuário 

 

O Microsoft Advertising verifica se há algum outro usuário que tem o mesmo email de contato. Eles são 

listados como usuários sugeridos para a consolidação. 

Navegue até o fluxo de trabalho e baixe as sugestões ou um modelo em branco. Veja as sugestões e 

carregue o arquivo concluído no fluxo de trabalho. Clique em Validar. 

Veja os resultados da validação e verifique se está tudo certo. A validação preencherá as colunas que 

faltam e destacará todos os usuários que tiverem um AM diferente atribuído para que você possa conferir 

se está tudo de acordo com o que você quer fazer. 
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Conclua a mesclagem. 

 

Incluir acesso a um novo shell de cliente para um usuário 

Com o acesso multiusuário, agora você pode permitir facilmente que seus clientes acessem vários 

clientes. Esse fluxo de trabalho permitirá incluir com facilidade o acesso a um novo shell de cliente para 

qualquer usuário existente do Microsoft Advertising. 

Se um cliente quiser obter acesso a um novo clientes, você não precisará mais enviar um convite daquele 

cliente; basta dar acesso diretamente ao cliente. 

Para começar, procure o nome de usuário no UCM e clique no nome. Clique em gerenciar acesso para 

chegar à página de acesso daquele usuário. 
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Clique em adicionar novo acesso. 

 

Insira o ID do cliente desejado. 

 

Escolha a função do usuário e as contas às quais ele terá acesso. Reveja tudo e confirme. Se tudo 

funcionou, o novo usuário deve ter acesso agora. 
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Observação: você também pode usar a página Gerenciar acesso para excluir o acesso.  

Como faço para acessar o Microsoft Advertising como usuário convidado? 

Digamos que você foi convidado como novo usuário do Microsoft Advertising. (Se você não receber o 

email “Convite do Microsoft Advertising” logo depois que o administrador da conta o convidou, confira 

se ele não foi entregue em sua pasta de lixo eletrônico.) Você tem 30 dias após o recebimento do email 

de convite para ativar sua conta. 

Para entrar no Microsoft Advertising pela primeira vez, procure o email com o assunto "Convite do 

Microsoft Advertising" que foi enviado a você. No email, em Para começar, clique no link. 

Depois, escolha a opção mais adequada para você: 

• Usar um endereço de email existente. Você informará seu email, e será verificada a 

disponibilidade desse endereço de email.  

o Se você já usa esse email para entrar em produtos da Microsoft, sua entrada será efetivada 

e você será direcionado diretamente para o Microsoft Advertising. 

o Se você nunca usou este email para entrar em um produto da Microsoft, será direcionado 

para a conta da Microsoft e deverá se inscrever em uma nova conta. 
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• Criar um novo endereço de email. Você será direcionado à página de inscrição da conta da 

Microsoft, onde deverá definir um novo endereço de email. 

Preencha o formulário de informações do usuário, inserindo o endereço de email que deseja usar para 

receber alertas importantes. (Esse endereço de email de contato pode ser diferente do endereço de email 

que você usa para entrar no Microsoft Advertising). Clique em Salvar. 

Resumo 

Com o Vínculo Múltiplo e o Acesso Multiusuário do Microsoft Advertising, você ajuda seus clientes a 

gerenciar várias contas de maneira rápida e simples. 

Conclusões principais: 

• Você pode vincular todas as contas a um cliente e defini-lo para ser incluído no faturamento da 

conta. 

• Você pode ajudar seus clientes a mudar de uma agência para outra, permitindo que as duas 

tenham acesso por determinado período. 

• Você pode configurar vários logons consolidados de uma vez no fluxo de trabalho em massa. 

• Esse fluxo de trabalho de acesso multiusuário permite incluir o acesso a um novo shell de cliente 

para qualquer usuário existente do Microsoft Advertising. 

• Clientes com vários shells podem gerar relatórios de todas as contas que possuem ou 

gerenciam, independentemente das outras vinculações em vigor. 

 

❑ Rede de parceiros de distribuição   
 

O Microsoft Advertising está expandindo sua rede de parceiros, focando o estabelecimento de 

relacionamentos com outros provedores de conteúdo. Com a Rede de parceiros de distribuição, você 

pode aumentar gradualmente o alcance do anunciante por meio de parcerias de alta qualidade. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre a rede de parceiros de distribuição, você saberá como: 



 

  Microsoft Advertising 

• Usar a rede de parceiros e de propriedade e operação própria para promover o tráfego de 

qualidade em grande escala. 

• Ampliar o alcance do anunciante para novos produtos e recursos.  

• Aumentar o volume de cliques, associando o aumento do volume de buscas e da CTR. 

 

O que é syndication da busca? 

Syndication da busca ocorre quando um mecanismo de busca fornece seus serviços para um terceiro 

aprovado que foi examinado e integrado por uma equipe específica que precisa de funcionalidades de 

busca para suas propriedades digitais (sites e aplicativos). 

Quando os usuários fazem buscas nessas propriedades digitais, são direcionados a uma página de 

resultados do mecanismo de busca (SERP, Search Engine Results Page), que podem mostrar resultados 

patrocinados e orgânicos. Então, os parceiros de distribuição mostram os resultados da busca e os 

anúncios nos sites deles. A syndication da busca também pode exibir anúncios sem o uso de uma caixa 

de pesquisa. Por exemplo, por meio do clique em palavras-chave sugeridas em sites de parceiros, 

juntamente com outros tipos de implementação aprovados. 

Os anúncios de busca de syndication e os serviços de busca orgânica de syndication são independentes, e 

os parceiros de distribuição do Microsoft Advertising podem usar um ou os dois serviços, dependendo 

dos termos específicos da parceria. O Microsoft Advertising distribui anúncios para esses provedores de 

conteúdo terceirizados e, quando o anúncio recebe um clique, compartilha a receita da publicidade com 

eles. 

Observação: todos os domínios de parceiros e individuais são examinados e aprovados por meio do 

processo SEAM (Supply Excellence and Management) do Microsoft Advertising. 

Benefícios da syndication  

A syndication pode expandir significativamente seu alcance em Microsoft Advertising Network. Somente 

no último ano, mais de 107 bilhões de buscas foram geradas pela syndication do Bing. Na verdade, 1 em 

cada 6 cliques em Microsoft Advertising Network teve origem na syndication. 

Veja a seguir alguns motivos por que os anunciantes devem considerar participar da rede de syndication: 

• Você pode expandir seu alcance e obter mais cliques com um novo público altamente 

qualificado. 

• Você pode alcançar mais clientes por meio de uma rede em expansão. Ao participar da rede de 

syndication, você dá a seus anúncios uma oportunidade de captar uma parte dos bilhões de 

buscas anuais realizadas no mundo por clientes da rede de syndication do Bing.   

• Controles de qualidade – os controles do Microsoft Advertising ajudam a proteger a qualidade. 

Com os índices de qualidade de tráfego do provedor de conteúdo (PTQS, Publisher Traffic 

Quality Scores), os filtros de volatilidade e a detecção de tráfego inválido 24x7, o Microsoft 

Advertising tem controles para manter a qualidade que você espera. 

• CPCs mais baixos – em geral, os CPCs da rede de parceiros de distribuição do Microsoft 

Advertising são mais baixos, proporcionando um retorno do investimento muito melhor. 

Quando você opta por participar da rede de parceiros de distribuição com suas campanhas do Microsoft 

Advertising, você tem controle e flexibilidade com recursos como as exclusões de sites e a habilitação do 

UET. 
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Recursos e cobertura 

O Microsoft Advertising trabalha com provedores de conteúdo individuais para oferecer recursos 

relevantes para seus públicos específicos. Assim, os recursos fornecidos para cada provedor varia. Cada 

parceiro determina quais extensões e recursos devem ser adotados para seus domínios. 

As campanhas de anúncios que aceitaram os parceiros de busca de syndication ficam disponíveis para 

exibição em todos os dispositivos (PCs, tablets e dispositivos móveis, inclusive em aplicativos). 

Nossos parceiros 

 

O Bing tem uma rede de parceiros de alta qualidade que está em expansão. Esses parceiros são 

categorizados com sendo da rede de parceiros ou de propriedade e operação (O&O). Eles incluem: 

• Verizon Media (que inclui Yahoo, AOL e seus respectivos parceiros de busca) 

• AOL (incluindo parceiros de syndication) 

• Amazon  

• Wall Street Journal 

• CBS Interactive 

• adMarketplace 

• Gumtree 

• Ecosia 

• Infospace 

• Skype 

• Outlook 

• Cortana  

• Windows 10 

• Apple 

 

Observação: com os provedores de conteúdo de redes de syndication, os domínios podem ser 

bloqueados usando exclusões de sites na interface do usuário. Os provedores de conteúdo podem ter e 

gerenciar vários domínios. Os provedores de conteúdo considerados como parte de Microsoft 

Advertising Network não podem ser bloqueados por anunciantes na interface do usuário.  

Aceitando os sites de parceiros provedores de conteúdo e de distribuição 

Todas as campanhas participam automaticamente do tráfego de busca de syndication quando você as 

define, a menos que você opte por não aceitar essa opção. 
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Opções de distribuição de anúncios 

Todas as redes de busca (busca do Bing, AOL e Yahoo e parceiros de busca de syndication): 

• Campanhas disponíveis para veicular anúncios em todos os sites de Microsoft Advertising 

Network 

Somente nas buscas (pertencentes e mantidas) do Bing, AOL e Yahoo: 

• Campanhas disponíveis para veicular anúncios em sites de propriedade e manutenção própria, 

como Bing.com, AOL.com, Yahoo.com, e os anúncios não serão mostrados em sites de parceiros 

de distribuição de terceiros  

Somente parceiros de busca de syndication do Bing, AOL e Yahoo: 

• Campanhas disponíveis para veicular anúncios em sites que não são de propriedade e operação 

própria, como Wall Street Journal, CBS Interactive, MapQuest.com, Autoblog e outros. 

Monitorando o desempenho 

A melhor maneira de monitorar o desempenho é 1) configurando o Rastreamento Universal de Eventos 

(UET) e as metas de conversão e 2) verificando ativamente o relatório de desempenho do provedor de 

conteúdo ou conferindo o relatório do site do provedor de conteúdo na guia Dimensões. 

Ao manter guias com o desempenho de parceiros de distribuição, você poderá utilizar o recurso de 

exclusão de sites para bloquear domínios que não atendem aos seus critérios de qualidade ou não 

atingem os KPIs de desempenho. 

Como sempre, use estas dicas para obter mais resultados de suas campanhas:   

• Estude o desempenho de seus anúncios – certifique-se de seus anúncios estão funcionando bem 

pela avaliação de impressões, cliques e conversões. 

• Ajuste conforme necessário – você pode melhorar seus resultados ajustando o texto do anúncio, 

os lances, as palavras-chave e a segmentação. 



 

  Microsoft Advertising 

• Verifique seus orçamentos – garanta que seu orçamento permita que você aproveite um volume 

de disponibilidade cada vez maior. 

 

Observação: se você achar que está recebendo cliques fraudulentos, envie um tíquete para a equipe de 

Qualidade de tráfego. 

Dicas de syndication 

• Descubra se os seus anúncios estão funcionando bem pela avaliação de impressões, cliques e 

conversões. 

• Melhore seus resultados ajustando o texto do anúncio, os lances, as palavras-chave e a 

segmentação. 

• Garanta que seu orçamento permita que você aproveite um volume de disponibilidade cada vez 

maior.   

• Entre em contato com as equipes de suporte para falar de suas dúvidas sobre a busca de 

syndication ou para obter ajuda com tarefas, como as exclusões de sites.  

• Se você está começando a usar a busca de syndication, tente configurar uma campanha usando 

somente essa opção. Você pode definir palavras-chave específicas, verificar os CPCs e descobrir 

o desempenho da syndication para você.  

• Exclusões de sites – os anunciantes podem excluir sites de syndication de baixo desempenho e 

também, em casos extremos, sair da parceria. 

 

Resumo 

A syndication em Microsoft Advertising Network agrega valor por meio de um ótimo retorno do 

investimento, um amplo público de dispositivos móveis e foco na otimização. A busca de syndication 

também ajuda a expandir o volume de buscas, aumentando o número de impressões, cliques e a receita 

dos anunciantes. 

Com um CPC aproximadamente 21% mais baixo e 77% mais conversões em dispositivos móveis, as 

parcerias com terceiros oferecem mais transparência e mais controles. 

Ao considerar as opções da rede de parceiros de distribuição, lembre-se: 

• O Microsoft Advertising distribui anúncios para esses provedores de conteúdo terceirizados e, 

quando o anúncio recebe um clique, compartilha a receita da publicidade com eles. 

• Monitore o desempenho consistentemente, verificando o relatório de desempenho do provedor 

de conteúdo. 

• Habilite o UET para analisar seus dados personalizados e fazer seus anúncios gerarem mais 

resultados para você. 

 

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/resources/policies/traffic-quality
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❑ Microsoft Advertising Intelligence   

O Microsoft Advertising Intelligence (BAI) é uma eficiente ferramenta de pesquisa de palavras-chave que 

permite aos clientes criar e expandir suas listas de palavras-chave usando a interface do Excel. O BAI se 

resume no dimensionamento eficiente e na exploração eficaz de palavras-chave. Como você tem acesso 

a tantos dados do Microsoft Advertising, os profissionais de marketing podem ajustar as campanhas 

com precisão especificamente para a plataforma do Bing. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Baixar a ferramenta Microsoft Advertising Intelligence. 

• Aplicar os recursos de análise e sugestão de palavras-chave. 

• Criar fluxos de trabalho personalizáveis de pesquisa de palavras-chave. 

• Baixar e utilizar os modelos integrados de pesquisa de palavras-chave. 

• Usar o Microsoft Advertising Intelligence para ampliar suas palavras-chave, analisar páginas da 

Web, estimar o tráfego e se expandir em mercados estrangeiros. 

 

Instalação da ferramenta 
 

Antes de instalar a ferramenta Microsoft Advertising Intelligence, verifique se você tem as Ferramentas 

do Microsoft Visual Studio para Office e o Microsoft Office Excel 2010 ou mais recente instalados no 

computador. Os programas devem estar fechados. Além disso, é necessário desinstalar todas as versões 

anteriores do Suplemento do Microsoft Advertising para Excel ou do Microsoft Advertising Intelligence. 

Entre na sua conta do Microsoft Advertising e navegue até a guia Ferramentas. Clique no item de 

menu Microsoft Advertising Intelligence para acessar a página de download do Microsoft Advertising 

Intelligence. Você também pode navegar diretamente até bingads.com/BAI para baixar o complemento 

do Excel. Então, você poderá selecionar “Baixar agora” e seguir os avisos do Assistente de Instalação. 

 



 

  Microsoft Advertising 

 

Interface do Microsoft Advertising Intelligence (BAI) 

Depois que você instalar o BAI, todas as opções estarão disponíveis na guia Microsoft Advertising 

Intelligence da faixa de opções do Excel. 

 

Entre em sua conta para usar as sugestões de palavras-chave e estimativas de lances para melhorar sua 

seleção de palavras-chave e o desempenho da campanha. Cada relatório é exibido em sua guia, em uma 

tabela que torna fácil classificar, filtrar e se concentrar nas informações específicas que você deseja. 

Com a ferramenta Microsoft Advertising Intelligence, você pode trabalhar com listas de palavras-chave 

de até 200.000 palavras geradas, filtrando facilmente termos relacionados a conteúdo para adultos/de 

marca a partir da expansão de palavras-chave. 

O Microsoft Advertising Intelligence também possibilita o acesso direto aos dados que você deseja ver. 

Para desenvolver estratégias de palavras-chave baseadas em informações e otimizar sua pesquisa de 

palavras-chave e suas estimativas de lances: 

• Clique em Tráfego para obter as contagens de buscas diárias, semanais e mensais. Isso é útil 

para indicar tendências nas buscas. 

• Clique em Desempenho de Palavra-chave para ver o histórico de dados de desempenho de 

palavras-chave especificadas, incluindo cliques, impressões e custos. 
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Em Mais Pesquisa, você pode fazer o seguinte: 

• Clicar em Pesquisas com a sua Palavra-chave para gerar uma lista de buscas que contenham 

suas palavras-chave. 

• Clicar em Palavras-chave Associadas para gerar novas palavras-chave com base no 

comportamento de lances de outros anunciantes. 

• Clicar em Pesquisas Relacionadas para criar uma lista de buscas baseada nos resultados da 

pesquisa relacionada do Bing. Os termos de busca relacionados têm origem na lista de buscas 

relacionadas que aparece à esquerda da tela de resultados de busca do Bing. 

• Clicar em Categorias de Palavra-chave para exibir uma lista de categorias de negócios para as 

palavras-chave especificadas. 

• Clicar em Localização do Usuário Que Fez a Busca para gerar uma lista de locais em um país, 

estado/província ou cidade com mais buscas por palavras-chave especificadas. 

• Clicar em Faixa Etária e Sexo para gerar porcentagens de faixa etária e sexo para as palavras-

chave especificadas nos últimos 30 dias. Clique em Estimativa de Lance para Novas Palavras-

chave para pesquisar sugestões de lances e dados de estimativas de desempenho para palavras-

chave existentes. 
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Ao clicar em Enviar, os dados de estimativas de lances são retornados em uma planilha com as 

seguintes colunas: 

• Palavra-chave 

• Posição 

• Lance Mínimo Estimado 

• Custo Médio por Clique (CPC) 

• CTR 

• Impressões Mínimas Estimadas 
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Pesquisa de páginas da Web e expansões de palavras-chave 

Localize Expansões de Palavras-chave em Mais Pesquisa. Digite a palavra-chave: “software de design 

3d” e compare a lista do Google com a lista do Microsoft Advertising Intelligence de 50 sugestões de 

palavras-chave.  

 

 

Localize Palavras-chave da Página da Web em Mais Pesquisa para analisar as palavras-chave em sua 

página de destino. Além de descobrir novas palavras-chave, o Microsoft Advertising Intelligence 

também retorna palavras-chave da página com base em um rastreamento da página. 

Da mesma forma, você pode usar a função Palavras-chave da Página da Web para veicular as páginas de 

destino pelo Microsoft Advertising Intelligence para se perguntar: 

• As palavras-chave da página da Web correspondem às suas palavras-chave? 

• Elas realmente envolvem um tópico específico? 

 A função Tráfego mostra o número de buscas e pode segmentar por dispositivo e por período. 
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A função Sugestões de palavras-chave filtra por tipo de correspondência, impressões, cliques, CTR, 

CPC e investimento estimado. 

 

Modelos de Pesquisa de Palavras-chave 

Esses modelos consistem em ideias de pesquisa de palavras-chave predefinidas em formato de planilhas 

do painel. 

É fácil acessá-los. Clique no botão Modelos de Pesquisa de Palavras-chave para abrir o 

painel Modelo. Role até o modelo desejado e clique nele para abri-lo. 

A maioria dos modelos contém instruções mas, em geral, são muito fáceis de usar. Você deve inserir as 

informações nas células destacadas e clicar no botão Atualizar Tudo. 
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Os modelos são eficientes e flexíveis. Você pode estender os modelos existentes com recursos adicionais 

do Microsoft Advertising Intelligence e do Excel ou criar modelos personalizados com base em seu 

próprio fluxo de trabalho exclusivo. Os modelos podem ser salvos e compartilhados com colegas ou 

mesmo compartilhados com a comunidade de usuários do Microsoft Advertising Intelligence. Envie os 

modelos personalizados por email para bai-templates@microsoft.com. 

Criar um modelo 

O Microsoft Advertising Intelligence permite escolher onde exibir os resultados de suas pastas de 

trabalho. Além disso, é possível manipular os dados usando seus recursos favoritos do Excel, como 

tabelas dinâmicas, filtros, classificações e gráficos. 

Digamos que você queira criar uma lista de Palavras-chave Geradas a partir da palavra-chave inicial 

“câmera digital”. Na coluna Palavra-chave Gerada, escolha as palavras-chave para o retorno de dados. 

Clique em Tráfego para abrir a caixa de diálogo correspondente. Escolha Planilha Existente e selecione 

a célula onde o tráfego retornado deve ser colocado. Neste exemplo, escolhemos D6. 

Clique em Enviar. Os dados de Tráfego serão inseridos no local da célula selecionada, D6. 

mailto:bai-templates@microsoft.com
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Você pode salvar este fluxo de trabalho e usá-lo novamente mais tarde. Se precisar dos dados de 

tráfego para outra palavra-chave, basta selecionar um novo intervalo de palavras-chave e clicar em 

Atualizar Tudo na faixa de opções. 

Assista ao vídeo sobre como usar o BAI para pesquisar e expandir palavras-chave, definir preços e obter 

dados de indicadores chave de desempenho. 

Criação de bulksheets e utilização da expansão em mercados estrangeiros  

Você pode facilitar os carregamentos do Microsoft Advertising por meio da criação de bulksheets. Basta 

selecionar as palavras-chave no Excel e definir o tipo de correspondência e os lances. Escolha a 

campanha e o grupo de anúncios e carregue no Microsoft Advertising usando a interface do usuário ou 

o Microsoft Advertising Editor. 

Também é possível usar o BAI para realizar uma pesquisa em mercados estrangeiros, preenchendo as 

caixas País/região e Idioma.  

 

Saiba mais sobre o Microsoft Advertising Intelligence neste vídeo de demonstração.  

Resumo 

O Microsoft Advertising Intelligence é uma eficiente ferramenta de pesquisa de palavras-chave que 

ajuda a criar, expandir e otimizar listas de palavras-chave sugeridas e estimativas de lances usando a 

interface conhecida do Excel. 

O Microsoft Advertising Intelligence ajuda a: 

• Criar listas de até 200.000 palavras-chave geradas. 

• Gerar relatórios separados que permitem concentrar-se nas informações desejadas.  

• Criar modelos personalizáveis de pesquisa de palavras-chave, que permitem analisar os dados de 

sua empresa. 

• Descobrir dados de estimativas de lances em uma planilha simples do Excel. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wkglohfL1Xs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=wkglohfL1Xs
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• Otimizar suas campanhas com expansões de palavras-chave, análise de páginas da Web, 

estimativas de tráfego e expansão em mercados estrangeiros. 

 

❑ Rastreamento Universal de Eventos (UET)  

O Rastreamento Universal de Eventos (UET) permite o acompanhamento de conversão online, o 

remarketing, audiências de produtos, lances automáticos e melhora o desempenho de anúncios, da 

correspondência ampla e de syndication. 

O UET utiliza uma tag em todas as suas campanhas que libera automaticamente seus lances em tempo 

real para maximizar as conversões e manter-se dentro do custo por conversão que você definiu.  

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Criar uma tag do UET uma vez no Microsoft Advertising 

• Adicionar o código de rastreamento da tag do UET em cada página do seu site 

• Habilitar o código de rastreamento da tag do UET JavaScript 

• Configurar o acompanhamento de conversão ou o remarketing 

• Liberar os lances automáticos para melhorar o CPC 

• Tomar as ações de mitigação necessárias para evitar navegadores com limitações que impedem 

o rastreamento 

 

O que é uma tag do Rastreamento Universal de Eventos (UET)? 

O Rastreamento Universal de Eventos (UET) é um mecanismo usado pelos anunciantes para informar as 

atividades de usuário em seus sites para o Microsoft Advertising por meio da instalação de uma tag em 

todo o site. Essa tag registra o que os clientes fazem no site, e o Microsoft Advertising coleta esses 

dados para que você possa acompanhar as conversões (como as compras ou o tráfego) ou segmentar 

seu público-alvo usando listas de remarketing. 

   

Rastreamento Universal de Eventos (UET) 

Acompanhamento de conversão   Remarketing  
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Criar uma tag do UET 

Para poder acompanhar conversões ou segmentar seu público-alvo usando uma lista de remarketing, é 

preciso criar uma tag do UET e adicionar seu código de rastreamento em cada página do seu site. 

Para começar, clique na página Campanhas e, no painel esquerdo, clique em Acompanhamento de 

Conversão. 

 

Em Acompanhamento de Conversão, clique em Tags do UET. 

 

Clique em Criar marca do UET e insira um nome. 

Opcional: insira uma descrição que ajude na identificação da tag do UET no futuro. Recomendamos 

inserir o nome ou a URL da página do site. 
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Clique em Salvar. Na caixa Exibir código de acompanhamento da marca do UET, clique em Copiar, 

Baixar ou Email e, em seguida, em Concluído 

.  

 

Adicionar o código do UET ao site 

Depois de criar a tag do UET, a próxima etapa é adicionar o código de rastreamento da tag do UET ao 

site. Você pode adicioná-lo a todo o site nas seções do cabeçalho ou do corpo. Se o site tem uma 

página mestra, esse é o melhor lugar para adicioná-lo, pois você o adiciona apenas uma vez e ele é 

incluído em todas as páginas. 

Usando o código de rastreamento da tag do UET JavaScript 

Para poder acompanhar conversões ou segmentar seu público-alvo usando uma lista de remarketing, é 

preciso criar uma tag do UET no Microsoft Advertising e adicionar seu código de rastreamento em cada 

página do seu site. Recomendamos enfaticamente o uso do JavaScript para garantir um 

acompanhamento de conversão preciso.  

Quais são as vantagens de usar o JavaScript? 

• A tag é atualizada automaticamente quando recebemos alterações do código de rastreamento 

da tag do UET. 

• O JavaScript permite que o Microsoft Advertising colete dados de atividade mais elaborados 

para garantir o acompanhamento de conversão preciso, além de melhorar o Remarketing em 

Links Patrocinados.  
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Qual é a aparência da tag JavaScript? 

O código de rastreamento JavaScript permite que o Microsoft Advertising colete dados de atividade 

mais elaborados, que melhoram o acompanhamento de conversão e o Remarketing em Links 

Patrocinados. O único momento em que você não deve usar isso é quando seu site tem regra que 

proíbem a instalação do JavaScript.  

Veja aqui um exemplo do código de rastreamento da tag do UET JavaScript UET: 

<script> 

(function(w,d,t,r,u){var f,n,i;w[u]=w[u]||[] ,f=function(){var o={ti:"ID_TAG_AQUI"}; o.q=w[u],w[u]=new 

UET(o),w[u].push("pageLoad")} ,n=d.createElement(t),n.src=r,n.async=1,n.onload=n 

.onreadystatechange=function() {var s=this.readyState;s &&s!=="loaded"&& 

s!=="complete"||(f(),n.onload=n. onreadystatechange=null)},i= d.getElementsByTagName(t)[0],i. 

parentNode.insertBefore(n,i)})(window,document,"script"," //bat.bing.com/bat.js","uetq"); 

</script> 

Se o seu site for compilado como um aplicativo de página única (SPA), são necessárias alterações 

adicionais para garantir que o UET funcione nas páginas em que o conteúdo é carregado 

dinamicamente, sem um carregamento de página inteira tradicional.  

Consulte este site para obter instruções detalhadas e ver os exemplos de código em ação.  

Há duas maneiras de adicionar o código de rastreamento da tag do UET, diretamente ou usando um 

gerenciador de tags. A vantagem de usar um gerenciador de tags é que ele permite gerenciar as tags do 

site em um único lugar. Assim, você não precisa atualizar o site continuamente. 

Depois que a tag do UET é instalada pelo anunciante em todo o site, ela informa o Microsoft Advertising 

sobre as atividades dos usuários no site do anunciante. Então, os anunciantes podem criar metas de 

conversão para especificar o subconjunto de ações do usuário no site que se qualificam para ser 

contadas como conversões. 

Observação: o UET funciona com todos os sistemas de gerenciamento de tags compatíveis do setor. 

Para saber como adicionar o código de rastreamento da tag do UET usando gerenciadores de tags 

diferentes, consulte Exemplos do UET. 

Saiba mais sobre os motivos possíveis para criar mais de uma tag do UET. 

Acompanhamento de conversão 

Quando você cria uma campanha publicitária online no Microsoft Advertising, tem metas de negócios 

específicas em mente, como promover a marca, gerar tráfego, obter novos assinantes para um boletim 

informativo, aumentar o número de downloads de um aplicativo, incentivar as vendas online ou offline 

para reter clientes ou cultivar sua fidelidade. 

O acompanhamento de conversão permite medir o retorno do investimento de suas campanhas 

publicitárias pela contabilização do tipo e do número de atividades que as pessoas realizam em seu site. 

Quando a ação coincide com sua meta de conversão, ela é computada como uma conversão. 

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=2007421
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56688/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56688/1
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=627125
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56685/2
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A página de metas apresenta as métricas de conversão, e você pode ver as contagens de conversões 

agregadas de cada meta na página Acompanhamento de Conversão > Metas de Conversão. Além 

disso, é possível gerar o relatório Metas na interface do usuário (guia Relatórios) ou na API para 

segmentar esses dados por contas, campanhas, grupos de anúncios e palavras-chave. 

Para confirmar a configuração do acompanhamento de conversão, acesse a página Marcas do UET e 

verifique se a tag está como Marca ativa. Na página Metas de conversão, crie uma meta de conversão. 

Abra um anúncio no Bing, clique no anúncio e produza a conversão no site. Depois de três horas, visite a 

página Metas de Conversão novamente para ver se a meta está contabilizando as conversões. 

Você também pode usar essa função um evento personalizado, que verifica se a cadeia de caracteres de 

entrada está presente em algum lugar da URL informada pela tag do UET. 

O que são metas de conversão? 

As metas de conversão e as tags do UET funcionam em conjunto para que você possa acompanhar as 

ações que as pessoas executam em seu site: 

• Tags do UET: registram o que os clientes fazem em seu site (ações) e enviam essas informações 

para o Microsoft Advertising. 

• Metas de conversão: definem as ações que você deseja acompanhar como conversões no 

Microsoft Advertising. 
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A tag do UET coleta as informações que a meta de conversão usa para rastrear conversões no Microsoft 

Advertising. Ao definir metas de conversão, você pode medir se e quantas vezes as pessoas realizam 

ações em seu site. Assim, você poderá responder a perguntas como: quais campanhas de anúncios, 

grupos de anúncios, anúncios e palavras-chave são mais eficientes para gerar conversões? e qual é o 

retorno do meu investimento em publicidade? 

Como faço para criar uma meta de conversão? 

Clique na guia Campanhas e, no painel esquerdo, clique em Acompanhamento de Conversão. 

 

Em Acompanhamento de Conversão, clique em Metas de Conversão. 

 

Na página de metas de conversão, clique em Criar meta de conversão. 
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Insira um nome para sua meta na caixa Nome da meta. Ao escolher o nome de sua meta, use um nome 

descritivo que faça sentido para você. (Por exemplo, "página final".) 

Escolha o tipo de conversão que você deseja acompanhar: URL de Destino, Duração, Páginas exibidas 

por visita, Evento personalizado ou Instalação de aplicativo móvel. Preencha os valores apropriados 

para o tipo de meta escolhido. Saiba mais sobre os vários tipos de metas. 

Depois de decidir o tipo de meta, em Escopo, defina se deseja que essa meta se aplique a todas as 

contas ou a uma conta específica. 

Se você selecionar todas as contas, não poderá definir a moeda do valor de receita. A moeda do valor 

de receita será determinada com base na moeda da conta à qual a conversão foi atribuída. 

Para adicionar um valor monetário a cada conversão, em Valor de receita, escolha uma destas opções: 

• Caixa de seleção Cada ação de conversão tem o mesmo valor. Insira o valor e selecione a 

moeda (se disponível). Esse é um valor de receita estático, que não muda. 

• Caixa de seleção O valor desta ação de conversão pode variar (por exemplo, por preço de 

compra). Insira o valor padrão e selecione a moeda padrão (se disponível) que deve ser usada 

quando não é recebido nenhum valor para uma conversão. O valor de receita mudará de acordo 

com a personalização feita no código de rastreamento da tag do UET adicionado ao seu site. 

 

Você também pode atribuir uma Contagem à conversão e inserir uma Janela de conversão para 

rastrear até 90 dias atrás. Escolha a tag do Rastreamento Universal de Eventos (UET) que você quer 

associar a essa meta de conversão. Clique em Salvar 

O Microsoft Advertising oferece vários tipos de metas de conversão. Algumas exigem o UET, outras, não.  

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56689/-1
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Metas de conversão que exigem o UET Metas de conversão que não exigem o UET 

Conversões online: duração, visualizações 

da página, evento personalizado, URL de 

destino 

Conversões offline, instalações de aplicativos, 

transações na loja física.  

 

Ao criar uma meta de conversão, o Microsoft Advertising habilita automaticamente a tag automática de 

Microsoft Click ID, pois ela é necessária para as metas de conversão do UET e aumenta a precisão do 

acompanhamento de conversão. Quando um cliente clica no anúncio, o Microsoft Advertising 

acrescenta automaticamente um Click ID à URL da página de destino. (Por exemplo, sua URL final torna-

se www.contoso.com/?msclkid=123abc.)  

O UET usa o cookie no domínio de seu site para capturar o Click ID que levou o cliente ao seu site, 

permitindo assim o acompanhamento da conversão. Cada clique no anúncio é associado a um Click ID 

exclusivo. Para desativar a tag automática do Microsoft Click ID, vá para Biblioteca 

Compartilhada > Opções de URL e desmarque Adicionar ID de Clique da Microsoft (MSCLKID) a 

URLs para permitir acompanhamento de conversão. Isso tornará impossível importar conversões 

offline e bloqueará dados de acompanhamento de conversão precisos. 

Observação: o Microsoft Advertising compara os logs do UET com cadeias de caracteres definidas na 

URL de destino e nas metas de eventos personalizados, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Por 

exemplo, você pode criar um tipo de meta URL de Destino para rastrear as visitas à página 

Obrigado.html como conversões usando a condição: a URL contém Obrigado.html 

Saiba mais sobre como preencher os valores apropriados para o tipo de meta escolhido. 

Status do Rastreamento Universal de Eventos (UET) 

Se a sua tag do UET está em sua página da Web há mais de 24 horas, você pode examinar o status de 

acompanhamento do UET no Microsoft Advertising para conferir se a tag está ativa ou inativa. 

Os três status possíveis a seguir estão disponíveis para análise na coluna de status de acompanhamento 

abaixo de Marcas do UET no Acompanhamento de Conversão: 

O status Não verificado significa que o Microsoft Advertising não recebeu dados de atividade dos 

usuários da tag do UET em seu site. Pode levar até 24 horas para o Microsoft Advertising verificar isso. 

Se você ainda está vendo esse status, ou você não adicionou o código de rastreamento da tag do UET 

em seu site ou há algum problema com a configuração que precisa ser corrigido. 

O status Marca ativa significa que o Microsoft Advertising identificou sua tag do UET, mas não registrou 

nenhuma conversão nos últimos sete dias. Provavelmente isso acontece porque você criou a meta de 

maneira incorreta, não inseriu a tag no site inteiro, especialmente nas páginas que incluem a ação de 

conversão, ou os usuários não estão gerando conversões no seu site. 

O status Marca inativa significa que o Microsoft Advertising não recebeu dados de atividade dos 

usuários da tag do UET nas últimas 24 horas. Nesse caso, verifique se o código de rastreamento da tag 

do UET ainda se encontra no site e o valide com o UET Tag Helper. 

UET Tag Helper 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56689/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56692/1/
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56692/1/#exp31
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56692/1/#exp36
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Quando configuradas corretamente, as tags do UET são uma ferramenta eficiente para ajudá-lo a 

alcançar suas metas de retorno do investimento. Porém, sua configuração pode ser complexa; por isso, 

o UET Tag Helper é muito conveniente. 

O UET Tag Helper é uma extensão do navegador Chrome que valida as tags do UET do Microsoft 

Advertising automaticamente em qualquer página da Web. O Tag Helper: 

• Valida tags do UET em tempo real 

• Informa se você implementou a tag do UET corretamente 

• Ajuda a solucionar erros comuns com a tag do UET 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_7FSDATb-mI


 

  Microsoft Advertising 

Você pode instalar o UET Tag Helper pela loja do Chrome na Web. Basta clicar em Usar no Chrome e em 

Adicionar extensão.   

Configurações do Rastreamento Universal de Eventos (UET) 

As seguintes atualizações podem melhorar o desempenho de sua campanha: 

O suporte a conversões exclusivas permite contar conversões de acordo com as necessidades de sua 

empresa. Ao criar uma meta de conversão, há duas opções disponíveis para a propriedade Contar: 

• Todas as Conversões contará todas as conversões que ocorrem após um clique. Se estiver 

rastreando compras como conversões, essa é uma boa opção a ser usada. 

• Conversões exclusivas contará apenas uma conversão que ocorre após um clique. Escolha essa 

opção se quiser rastrear o número de leads exclusivos originados em seu site como uma 

conversão. 

Todas as suas metas de conversão existentes adotarão Todas as conversões como padrão. Você poderá 

editar essas metas para atualizá-las para Conversões exclusivas. 

Metas de conversão em nível de conta especifica se uma meta de conversão está no escopo da conta 

ou em todas as contas por meio da nova propriedade Escopo. 

Navegadores com limitações que impedem o rastreamento 

O ITP 2.0 é uma mudança realizada pela Apple no navegador Safari. O ITP 2.0 restringe ainda mais o 

acesso de cookies de navegadores de terceiros, impedindo que todas as conversões no Safari sejam 

rastreadas e atribuídas às campanhas do Microsoft Advertising.   

Note que as conversões continuam ocorrendo em Microsoft Advertising Network. Com as seguintes 

etapas de mitigação, você pode atribuir novamente as conversões às campanhas do Microsoft 

Advertising corretas.  

Para gerar relatórios completos e precisos do acompanhamento de conversão em navegadores como o 

Safari (e possivelmente o Firefox, no futuro), todos os anunciantes precisam executar os seguintes 

procedimentos em todas as contas: 

 

Além disso, os anunciantes precisam evitar colocar a tag do UET em iFrames e garantir que os 

rastreadores de redirecionamento que usam passem o parâmetro de URL MSCKLID para a página de 

destino final. 

Melhores práticas do UET 

Ao implementar ou atualizar as tags do UET em seu site, lembre-se de:  

• Aplicar as tags do UET em todo o site (incluindo todas  

as páginas de destino dos anúncios). 

• Usar apenas a versão JavaScript de sua tag do UET. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/uet-tag-helper-by-bing-ad/naijndjklgmffmpembnkfbcjbognokbf?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
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• Não colocar as tags do UET em iFrames. 

• Incorporar todos os parâmetros de eventos relevantes em sua tag do UET. 

 

Parâmetros do UET para eventos de comércio eletrônico e engajamentos 

Lembre-se também de incluir todas as funcionalidades relevantes de parâmetros baseados em cenários, 

como as metas de conversão baseadas em eventos de comércio eletrônico e engajamento, além do 

acompanhamento de conversão dos Hotel Ads. 

 

Resumo 

As marcas do UET acionam muitos cenários de recursos valiosos e permitem criar e rastrear o 

acompanhamento de conversão e as metas de remarketing com algumas etapas simples. 

Conclusões principais: 

• Crie e adicione a tag do UET a todas as páginas de seu site (não em iFrames). 

• Crie metas de conversão online, além das outras metas, como de aplicativos, offline etc. 

 

❑ Microsoft Advertising Editor  

Depois de baixar o Microsoft Advertising Editor no Mac ou no Windows, você terá um aplicativo da área 

de trabalho simples e intuitivo, que agiliza o gerenciamento de suas campanhas de busca para trabalhar 

online ou offline. 

O Microsoft Advertising Editor dá suporte à otimização de campanhas com a funcionalidade de 

Importação do Google, com a qual você pode verificar o status da importação, analisar os logs de erros, 

além de editar, pausar ou excluir o agendamento de importação.  

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Navegar pela interface do usuário do Microsoft Advertising Editor, incluindo como personalizá-la 

• Sincronizar o Microsoft Advertising usando o Microsoft Advertising Editor para Mac ou PC 

• Fazer alterações em massa, e importar exportar campanhas 

• Criar uma nova campanha usando os recursos de copiar/colar 

• Gerenciar Campanhas de Compras do Bing no Microsoft Advertising Editor  

• Usar a Importação do Google para otimizar sua campanha 
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Download do Microsoft Advertising Editor 

Existem duas maneiras de baixar o Microsoft Advertising Editor: 

• Clicando em Microsoft Advertising Editor no menu Ferramentas da interface do usuário. 

• Acessando diretamente o site de download do Microsoft Advertising Editor para PC ou Mac. 

 

 

Interface do usuário do Microsoft Advertising Editor 

A interface do usuário do Microsoft Advertising Editor é dividida em cinco partes, conforme explicado a 

seguir. 

 

O Menu e a Faixa de Opções incluem uma série de comandos que permitem carregar (postar) e baixar 

(obter) dados, importações, palavras-chave de pesquisa e outros. 

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=56111
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Na exibição em árvore, você seleciona a conta, campanha ou o grupo de anúncios com o qual deseja 

trabalhar. Os detalhes sobre o item selecionado na exibição em árvore são exibidos no painel 

Gerenciador. 

A lista de tipos contém os itens da conta, campanha ou grupo de anúncios selecionado. Da mesma 

forma que os itens da exibição em árvore, os detalhes do item selecionado na lista de tipos são exibidos 

no painel Gerenciador. 

O painel Gerenciador é um espaço de trabalho para exibir e editar dados da campanha. Você pode 

optar por exibir campanhas, grupos de anúncios, anúncios ou palavras-chave, selecionando-os no painel 

esquerdo ou, dependendo da exibição de dados no painel Gerenciador escolhida, clicando em uma 

guia ou escolhendo em uma lista. Use o painel Gerenciador para examinar cada item. Se um anúncio 

não for veiculado devido a uma rejeição editorial, por exemplo, você verá essa informação na coluna 

Status. 

Para adicionar, remover e redimensionar as colunas do painel Gerenciador: 

1. À direita da barra de ferramentas do painel Gerenciador, clique no ícone do seletor de colunas. 

2. Selecione ou cancele a seleção das colunas. 

3. Você também tem a opção de redimensionar as colunas de acordo com o tamanho da janela ou o 

tamanho do conteúdo nas colunas. 

No painel Editor, você edita informações em massa em campanhas, grupos de anúncios, anúncios e 

palavras-chave. Ao selecionar mais de um item no painel Gerenciador, o painel Editor é aberto 

automaticamente. 

Sincronizar o Microsoft Advertising com o Microsoft Advertising Editor 

Para sincronizar o Microsoft Advertising Editor com o Microsoft Advertising, na página do Microsoft 

Advertising Editor, clique em sua Conta (ou contas) para transferir os dados do Microsoft Advertising 

para a ferramenta Microsoft Advertising Editor. Clique em OK. 

Você também pode usar a guia importar para importar campanhas do Google, do Yahoo ou de um 

arquivo externo. Clique em Obter alterações sempre que entrar no Microsoft Advertising Editor para 

garantir que esteja visualizando as informações mais atualizadas. 

Agora que os dados foram sincronizados, você pode fazer alterações em uma única conta ou em várias 

contas ao mesmo tempo. É possível navegar por toda a estrutura no painel de navegação Campanhas à 

esquerda. Use ferramentas como a Pesquisa avançada para localizar detalhes específicos da campanha. 

Usando a importação do Google  

A importação do Google é uma função que facilita a cópia de campanhas do Google Ads, além de 

importá-las online usando o Microsoft Advertising Editor.  
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É fácil começar. Clique em Importar do Google e siga as etapas simples para a importação de 

campanhas do Google Ads. 

 

 

 

A importação do Google acompanha o crescimento da sua campanha, permitindo o uso de milhões de 

palavras-chave e anúncios, reconhecendo mais locais do Google Ads do que nunca, com suporte a 

recursos como campanhas de compras, extensões de aplicativos etc., além de agendar importações 

automatizadas únicas, diárias, semanais ou mensais.  

O que você precisa saber sobre a importação do Google:  

• Idioma 

Ao importar uma campanha do Google Ads com vários idiomas de segmentação, o Microsoft 

Advertising seleciona o idioma com maior classificação de acordo com os dados coletados no mercado 

do Microsoft Advertising. Se o Microsoft Advertising não der suporte para nenhum dos idiomas 

segmentados do Google Ads, a campanha não será importada, e o Microsoft Advertising a sinalizará 

com um erro.* 

• Local 

A importar segmentos de local do Google Ads para o Microsoft Advertising, eles devem ser compatíveis 

com um local correspondente. No entanto, se um segmento de local do Google Ads não existir no 

Microsoft Advertising, as campanhas que segmentam esse local serão mapeadas para o local pai, se 

houver correspondência no Microsoft Advertising. Os locais sem correspondência não serão importados, 

mas as campanhas correspondentes poderão estar ativas. 

• Como rastrear as visitas ao seu site 
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Para saber como os visitantes estão chegando ao seu site, defina o parâmetro “utm_source” para o Bing 

para campanhas importadas do Google.  

• Segmentação por dispositivo 

Agora, a Segmentação por Dispositivo Expandida é importada e tem os mesmos valores que no Google 

Ads, permitindo mais flexibilidade nos ajustes de lances e melhorando seu retorno sobre investimentos 

em anúncios. Os modificadores de lances variam de -100% a +900% em desktops, celulares e tablets.  

Assista ao vídeo sobre importação de campanhas do Google Ads. 

Exportação e importação de dados 

Ao usar o Microsoft Advertising Editor para exportar dados, você pode ser seletivo. É possível exportar 

dados de contas inteiras, de campanhas individuais ou de grupos de anúncios específicos. Você pode 

usar o Microsoft Advertising Editor para importar seus anúncios do Google usando a importação do 

Google.  

Você pode exportar a campanha ou o grupo de anúncios selecionados usando a opção Exportar 

campanhas e grupos de anúncios selecionados no menu Arquivo da faixa de opções superior. 

Exporte todas as linhas do painel Gerenciador usando a opção Exportar exibição atual. 

Você pode optar por: 

• Exportar uma conta inteira ou apenas a campanha ou o grupo de anúncios selecionados. 

• Incluir ou excluir dados adicionais: segmentação, palavras-chave negativas e extensões de sitelink. 

• Trabalhar com os dados imediatamente, selecionando Abrir arquivo após a exportação. 

Caso não pretenda trabalhar com as informações da seção Também incluir:, não a exporte, pois o 

tamanho do arquivo será significativamente maior. Para trabalhar com os dados imediatamente, 

selecione Abrir arquivo após a exportação. Ao salvar, os dados são abertos automaticamente em uma 

pasta de trabalho do Excel. Clique em Exportar e, na caixa de diálogo Salvar como, especifique a pasta, 

o nome e o tipo de arquivo. 

Porém, às vezes, é necessário editar apenas alguns itens e não realizar uma exportação completa. Para 

fazer isso, copie as linhas diretamente da grade Editor e as cole na pasta de trabalho do Excel. Para 

selecionar várias linhas da grade, segure a tecla Control enquanto seleciona as linhas. 

Pressione Control-C para copiar, abra a pasta de trabalho do Excel, escolha a célula na qual deseja 

inserir as linhas e pressione Control-V para colá-las. 

Os dados e os cabeçalhos das linhas serão inseridos no formato correto para a reimportação no 

Microsoft Advertising Editor. 

Para importar campanhas, vá para a faixa de opções superior e clique no botão Importar. Dentre as 

quatro opções, escolha Importar de um arquivo. Selecione um arquivo e clique em Avançar para abrir 

a caixa de diálogo do Assistente de Importação. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdhORozN93o
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Nas listas suspensas acima da tabela, escolha o cabeçalho da coluna apropriada do Microsoft 

Advertising que deve ser aplicado a cada coluna de seus dados importados. Clique em Importar. Ao 

concluir a importação, a página de resumo da importação será aberta. As informações da campanha 

devem ser exibidas em várias colunas. 

 

As colunas Novo, Atualizado e Excluído localizadas no menu suspenso Exibir do Microsoft Advertising 

Editor mostram como os dados importados foram alterados. Os itens ignorados não serão criados ou 

atualizados, pois eles duplicam valores existentes ou contêm dados inválidos. 

Você também pode criar um arquivo de importação do Microsoft Excel ou CSV (valores separados por 

vírgula). (Baixe o modelo do arquivo de importação aqui.) Clique em Importar Campanhas e em 

Importar de arquivo. Se você importou um arquivo nos últimos 90 dias, verá uma tabela que informa a 

Data/Hora e o Arquivo carregado. 

O Microsoft Advertising Editor também permite que os clientes usem a importação do Google para 

agendar e sincronizar automaticamente a importação de campanhas do Google Ads. 

O que eu preciso saber antes de usar a importação do Google?  

Você pode importar os seguintes itens do Google Ads: 

• 10.000 campanhas 

• 1 milhão de grupos de anúncios 

• 5 milhões de palavras-chave 

• 4 milhões de anúncios 

• 2 milhões de palavras-chave negativas combinadas em nível de grupo de anúncios e em nível de 

campanha 

• 2 milhões de partições de produtos do grupo de anúncios 

• 200.000 itens de todas as outras entidades combinadas 

 

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484
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Os itens a seguir não são importados, mas têm suporte no Microsoft Advertising: 

• Extensões de Sitelink em nível de grupo de anúncios 

• Extensões de Aplicativos em nível de grupo de anúncios 

• Exclusões de IP 

• Segmentação de campanhas em PCs – ajuste de lances 

• Segmentação de campanhas em tablet – ajuste de lances  

 

Otimização de campanhas usando o Microsoft Advertising Editor e a 

importação do Google  
 

• Examine o log de erros de importação em “Importar agenda e histórico”, que mostra exatamente 

o que foi ignorado pela importação por incompatibilidade.  

 

• Baixe o arquivo de erros, faça as alterações necessárias e importe o arquivo novamente.  

 

• Analise os problemas de compatibilidade que podem afetar a estrutura ou o desempenho da 

campanha. É recomendável investir mais tempo ajustando as estratégias de lances, orçamento e 

segmentação para garantir o melhor resultado do Microsoft Advertising.  

 

• Depois de veicular as campanhas importadas por um período suficiente para observar o 

desempenho em termos de alcance e receita, reavalie suas estratégias de orçamento e lances no 

Microsoft Advertising. 

 

Saiba mais sobre o que conferir após a importação do Google Ads.  

 

Copiar/colar 

Do mesmo modo que você pode copiar um arquivo do Word para modificá-lo e salvá-lo como um novo 

arquivo, com a ferramenta de gerenciamento Microsoft Advertising Editor, é possível criar uma nova 

campanha copiando uma campanha existente de uma conta para outra. Veja como fazer isso: 

Na navegação esquerda, escolha a conta que contém a campanha que você quer copiar. Na grade 

Resumo, clique na guia Campanhas, localize a campanha, clique nela com o botão direito do mouse e 

selecione Copiar. Agora essa campanha está na sua área de transferência. Na navegação esquerda, 

escolha outra conta, clique nela com o botão direito do mouse e selecione Colar. Toda a campanha, 

incluindo suas propriedades, grupos de anúncios, anúncios e palavras-chave, foi duplicada em uma 

outra conta e está pronta para você alterar. 

Você pode copiar apenas o shell da campanha ou do grupo de anúncios — incluindo configurações 

como idioma, segmento por dispositivo, demografia e exclusões de sites — para preenchê-lo com 

novos anúncios e palavras-chave. 

Também é possível copiar apenas o texto das palavras-chave selecionadas, facilitando a colagem em um 

editor, como o Microsoft Excel. Outra opção é colar seletivamente configurações diferentes de uma 

campanha ou um grupo de anúncios selecionado. 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBEH-sjlLQ
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Se você precisa alterar apenas uma ou duas campanhas, não é mais necessário baixar todas as 

alterações recentes ou a conta completa. Você pode escolher as campanhas que serão obtidas e 

postadas. Basta clicar em Obter alterações e escolher Campanhas que eu selecionei — ou clicar em 

Postar alterações e escolher as campanhas que você deseja carregar. 

Seleção múltipla na exibição em árvore esquerda 

Agora você pode selecionar várias campanhas e grupos de anúncios no painel de exibição em árvore à 

esquerda. Assim, é possível filtrar rapidamente determinados itens na grade e editá-los 

simultaneamente. Além disso, você pode arrastar várias campanhas e grupos de anúncios selecionados 

na exibição em árvore à esquerda de uma conta para outra. 

Observação: por enquanto, a seleção múltipla tem suporte apenas no Microsoft Advertising Editor para 

Windows. 

Campanhas de Compras do Bing no Microsoft Advertising Editor 

Este recurso melhora sua capacidade de gerenciar rapidamente suas Campanhas de Compras do Bing 

no Microsoft Advertising Editor. Agora você pode criar novas Campanhas de Compras do Bing, além de 

gerenciar grupos de produtos e Anúncios de Produtos. 

O gerenciamento das Campanhas de Compras do Bing no Microsoft Advertising Editor permite 

economizar tempo. 

Da mesma forma que na interface do usuário, será necessário estabelecer a Central de Anunciantes 

antes de configurar suas campanhas. 

Os benefícios incluem:  

• Gerenciamento em massa eficiente de Campanhas de Compras do Bing, grupos de produtos e 

Anúncios de Produtos.  

• Importação direta de Campanhas de Compras do Bing, grupos de produtos e Anúncios de 

Produtos exportados do Google Ads. 

https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/pt-br/51083
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Ao configurar uma nova campanha, você pode escolher entre os tipos de campanhas Compras ou 

Pesquisa e Conteúdo. 

Além de atualizar um grupo de produtos com os recursos Importar ou Fazer Várias Alterações, você 

pode alterar atributos, como Tipo, Lance e URL de Destino diretamente no painel de edição. 

Você poderá gerenciar o status e o texto promocional dos Anúncios de Produtos no Microsoft 

Advertising Editor. 

Observação: cada grupo de produtos requer um anúncio de produto correspondente para que seus 

anúncios sejam veiculados. 

Extensões em nível de conta no Microsoft Advertising Editor 

Associe as Extensões de Frase de Destaque, Extensões de Sitelink, Extensões de Comentários, Extensões 

de Local e Extensões de Aplicativos em nível de conta no Microsoft Advertising Editor.  

As vantagens de adicionar extensões incluem:  

• Economizar tempo. Adote extensões de anúncio automaticamente em todas as suas 

campanhas com facilidade. 

• Simplificar o gerenciamento. Reduza significativamente o trabalho de gerenciar extensões de 

anúncio associando as extensões uma vez em nível de conta, em vez de adicioná-las várias vezes 

em todas as suas campanhas. 

• Manter as extensões ativas ao alterar as associações. Quando você alterar as associações, 

receba um status editorial para veicular extensões quase em tempo real, sem impacto sobre as 

associações anteriores. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51001/1
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Resumo 

Com o Microsoft Advertising Editor para Mac e PC, é fácil gerenciar suas campanhas do Microsoft 

Advertising de uma vez. Independentemente de estar online ou offline, o Microsoft Advertising Editor 

oferece flexibilidade e controle para você otimizar suas campanhas a qualquer hora e em qualquer 

lugar, usando vários dispositivos. 

❑ Otimização de campanhas no Microsoft Advertising 

Editor  

O Microsoft Advertising Editor simplifica a otimização de campanhas, com a possibilidade de otimizar e 

aprimorar campanhas de PPC no Mac ou no Windows, mesmo quando você está offline. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Importar suas campanhas do Google, fazer e postar as alterações  

• Usar a segmentação de in-market audience para melhorar sua estratégia de lances 

• Usar os recursos do menu Pesquisa por Palavras-chave 

• Usar o recurso de estimativa de lance de palavra-chave para fazer os melhores lances de 

palavra-chave 

• Editar em massa as configurações de lances incrementais e de segmentação 

• Editar palavras-chave na Biblioteca Compartilhada 

• Tirar proveito do suporte a várias contas 

 

Quais são as novidades do Microsoft Advertising Editor? 

Com cada atualização, o Microsoft Advertising Editor oferece importantes recursos novos e aprimorados 
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desenvolvidos para ajudar você a se conectar com seus clientes-alvo, impulsionar o desempenho da 

campanha e melhorar seu retorno do investimento.  

Veja alguns exemplos: 

Suporte a rótulos: os rótulos permitem organizar campanhas, grupos de anúncios, anúncios e palavras-

chave em grupos com base no que é mais importante para você. Agora é possível gerenciar sua 

biblioteca compartilhada de rótulos com eficiência e adicioná-los a várias campanhas, grupos de 

anúncios, anúncios e palavras-chave. Depois de adicioná-los, você poderá filtrar os rótulos na Pesquisa 

Avançada para ver apenas os itens desejados. Observação: este recurso destina-se apenas ao Mac.  

In-market audience: use in-market audiences para localizar e segmentar novos clientes propensos a 

converter em sua categoria. In-market audiences consistem em listas organizadas de clientes que 

sinalizaram sua intenção de compra em uma categoria específica, por exemplo, com buscas e cliques no 

Bing e visualizações de páginas de serviços da Microsoft. 

Exclusões de remarketing: as exclusões de público de remarketing permitem focar os usuários que são 

mais interessantes, excluindo os usuários que talvez não estejam de acordo com os objetivos de sua 

campanha de anúncios.  

Agora é possível criar, modificar e excluir associações de público de remarketing negativo no Microsoft 

Advertising Editor para otimizar seu público segmentado com eficácia. 

Snippets de Estrutura Dinâmica: os Snippets de Estrutura Dinâmica apresentam aos clientes potenciais 

mais contexto sobre aspectos específicos de seus produtos e serviços. Agora é possível gerenciar os 

Snippets de Estrutura Dinâmica em massa com eficiência no Microsoft Advertising Editor. 

Associações de extensões em nível de conta: agora você pode associar as Extensões de Frase de 

Destaque e as Extensões de Comentários compartilhadas a sua conta. A associação de extensões de 

anúncio em nível de conta economiza tempo e também garante que elas sejam aplicadas 

automaticamente a todas as campanhas novas e existentes. 

Suporte a anúncios de busca dinâmicos: os anúncios de busca dinâmicos permitem economizar 

tempo com a configuração inicial e o gerenciamento diário de suas campanhas, ao mesmo tempo que 

identificam e capitalizam novas consultas e fontes de receita para a sua empresa. Você só precisa 

fornecer o domínio de seu site e o texto do anúncio genérico; o Microsoft Advertising cuidará do resto. 

Não é mais preciso gerenciar longas listas de palavras-chave!  

Suporte a várias contas: o gerenciamento de várias contas permite baixar várias contas ao mesmo 

tempo, copiar e colar de uma conta para outra e executar várias importações simultâneas do Google. 

Isso significa que você pode trabalhar em várias contas de uma vez. Não é mais preciso aguardar a 

conclusão de uma tarefa que você está executando em uma conta para poder trabalhar em outra conta. 

Saiba mais sobre as novidades do Microsoft Advertising Editor.  

https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/5/pt-br/14015/


 

  Microsoft Advertising 

Segmentação de in-market audience 

In-market audiences consistem em listas organizadas de clientes que sinalizaram sua intenção de 

compra em uma categoria específica, por exemplo, com buscas e cliques no Bing e visualizações de 

páginas de serviços da Microsoft. 

Use in-market audiences para localizar e segmentar novos clientes propensos a converter em sua 

categoria. In-market audiences consistem em listas organizadas de clientes que sinalizaram sua intenção 

de compra em uma categoria específica, por exemplo, com buscas e cliques no Bing e visualizações de 

páginas de serviços da Microsoft.  

Os in-market audiences permitem: 

• Alcançar públicos organizados com maior probabilidade de gerar conversões em sua categoria.  

• Configurar seu grupo de anúncios de modo exclusivo para um público-alvo usando in-market 

audiences ou disponibilizá-lo para todos, mas com um ajuste de lance para seu público 

segmentado.  

Observação: você também pode excluir in-market audiences exclusivos com associações negativas de 

in-market audiences. 

Para começar, selecione uma campanha ou um grupo de anúncios e, no painel Editor, clique 

em Direcionamento. Clique em Agendas de anúncios e defina a segmentação em nível de campanha. 

Para definir horários específicos, basta clicar nas caixas de seleção. 

Em seguida, clique na célula Ajuste de lance na tabela de resumo. Para cada segmentação de hora, 

escolha a porcentagem que deve ser usada para aumentar o lance. Depois que o Microsoft Advertising 

Editor for sincronizado, a segmentação por hora do dia será aplicada a todos os anúncios dessa 

campanha. 

Lembre-se, com Direcionamento de Dispositivo, os desktops, laptops e tablets são combinados em 

um único segmento por dispositivo. Seus lances para desktop podem ser ajustados entre 0% e +900%. 

As variações de ajuste de lances para tablets e celulares também aumentaram, de -100% a +900%. 

Seleção múltipla na exibição em árvore esquerda  

Outra opção é selecionar várias campanhas e grupos de anúncios no painel de exibição em árvore à 

esquerda. Assim, é possível filtrar rapidamente determinados itens na grade e editá-los 

simultaneamente. Além disso, você pode arrastar intuitivamente várias campanhas e grupos de anúncios 

selecionados na exibição em árvore à esquerda de uma conta para outra. 

Pesquisa de palavras-chave 

Com o Microsoft Advertising Editor, você pode descobrir novas palavras-chave e lances usando as 

ferramentas de pesquisa de palavras-chave e então adicioná-las facilmente a suas campanhas. 

No nível de conta, campanha ou grupo de anúncios, escolha uma palavra-chave e selecione Localizar 

palavras-chave relacionadas. É exibida uma lista de palavras-chave semelhantes com dados adicionais 

de desempenho, como impressões, CTR e CPC. Para ver palavras-chave que correspondem ao idioma de 

um site específico, clique em Obter palavras-chave de um site e insira a URL. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/pt-br/60016/-1
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De qualquer forma, faça suas escolhas clicando nas caixas de seleção ao lado dos termos. No menu 

suspenso Adicionar palavras-chave selecionadas para, escolha se deseja adicioná-las como palavras-

chave do grupo de anúncios, de uma campanha ou palavras-chave negativas do grupo de anúncios. 

Como sempre, ao usar o Microsoft Advertising Editor, lembre-se de sincronizar as alterações para que 

elas sejam efetivadas. 

Estimativa de lance de palavra-chave 

As estimativas de lance recomendadas pelo Microsoft Advertising Editor ajudam a definir seus lances de 

palavras-chave ou usar essas recomendações como uma referência para evitar que seus lances sejam 

baixos demais. 

Para obter estimativas de lance, escolha uma palavra-chave. Depois, no menu suspenso Lance 

Estimado, clique em Obter estimativas de lance. O Editor exibe lances recomendados para três 

posições segmentadas diferentes: Est. de lance de primeira página, Est. de lance de linha principal e 

Est. de lance de melhor posição. Se não houver lances sugeridos para as palavras-chave, quer dizer 

que elas já são competitivas ou talvez não haja dados disponíveis. 

 

Agora, escolha as palavras-chave com os valores de lance que você deseja mudar. Na lista 

suspensa Estimativa de lance, escolha Aplicar est. de lance para primeira página, linha 

principal ou melhor posição. 

Saiba mais sobre a otimização de lances de palavra-chave e assista ao vídeo sobre como usar o 

Microsoft Advertising Editor. 

Edições de palavras-chave 

Com o Microsoft Advertising Editor, você pode editar palavras-chave existentes, assim como seus lances, 

status e tipo de correspondência. Também é possível adicionar palavras-chave em massa. 

Para editar o status, tipo de correspondência ou lance de uma palavra-chave existente, clique em 

Campanhas na parte superior da página. Clique na guia Palavras-chave. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/5/pt-br/14060/1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=7eR2bz4xMnM
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51042/
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Procure a palavra-chave que você quer alterar na tabela. Você deve localizar a palavra-chave associada à 

campanha e ao grupo de anúncios correto. Para facilitar, é possível classificá-las por campanha ou grupo 

de anúncios, clicando no cabeçalho da coluna apropriada. 

Focalize o valor de Status, Tipo de correspondência ou Lance atual que você quer alterar e clique no 

pequeno ícone de caneta exibido. Então, você poderá editar o valor. Depois de fazer todas as alterações, 

clique em Salvar (no canto superior esquerdo da tabela). 

 

De maneira semelhante, você pode editar palavras-chave negativas facilmente no Microsoft Advertising 

Editor. 
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O recurso de Biblioteca Compartilhada do Microsoft Advertising e do Microsoft Advertising Editor 

colocam o gerenciamento de palavras-chave negativas em um novo patamar, permitindo a alteração de 

várias campanhas com uma única edição. 

É possível recortar, copiar e colar palavras-chave negativas de uma lista compartilhada para outra. Vá 

para Biblioteca compartilhada > Palavras-chave Negativas > Palavras-chave negativas na lista. 

Escolha as palavras-chave que você quer copiar, clique nelas com o botão direito do mouse e recorte ou 

copie. Então, você pode colar essas palavras-chave negativas em outra lista ou em uma campanha ou 

um grupo de anúncios específico. De maneira semelhante, você pode clicar com o botão direito do 

mouse e recortar ou copiar palavras-chave negativas que já estão em uma campanha ou um grupo de 

anúncios para adicioná-las a uma lista compartilhada ou a uma outra campanha ou um outro grupo de 

anúncios. 

Também é possível arrastar e soltar uma lista compartilhada da guia Listas de palavras-chave 

negativas para uma campanha no painel Navegador para associar essa lista à campanha. 
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Remarketing 

O Remarketing permite melhorar seu retorno do investimento por meio da otimização de suas 

campanhas para públicos-alvo específicos, formados por pessoas que já visitaram seu site. 

Primeiro, você cria uma lista de remarketing para definir o público-alvo com base nas ações que as 

pessoas executam em seu site. Depois, associa a lista de remarketing a um grupo de anúncios e otimiza 

o grupo de anúncios por meio do ajuste de lances, a segmentação dos anúncios ou a ampliação de suas 

palavras-chave. 

Você pode usar exclusões de remarketing para ajustar públicos segmentados para Windows e Mac.  

As exclusões de público de remarketing permitem focar os usuários que são mais interessantes, 

excluindo os usuários que talvez não estejam de acordo com os objetivos de sua campanha de 

anúncios.  

Agora é possível criar, modificar e excluir associações de público de remarketing negativo no Microsoft 

Advertising Editor para otimizar seu público segmentado com eficácia. 

Saiba mais sobre como associar um público a um grupo de anúncios usando o Microsoft Advertising 

Editor.  

Para poder segmentar seu público usando as listas de remarketing, você também precisa configurar o 

Rastreamento Universal de Eventos (UET) para que o Microsoft Advertising possa coletar dados em seu 

site. Depois de criar essa lista no Microsoft Advertising, você poderá associá-la a um grupo de anúncios 

e definir um ajuste de lances no Microsoft Advertising Editor. 

Saiba mais sobre como associar um público a um grupo de anúncios usando o Microsoft Advertising 

Editor. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/pt-br/56790/-1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/pt-br/56790/-1
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Em Mostrar histórico de tráfego, você recebe os dados de busca dessa palavra-chave dos últimos três 

meses, além de uma estimativa de uso para o mês atual. 

Clique em Demografia etária para exibir a porcentagem de buscas da palavra-chave em seis faixas 

etárias. Ao clicar em Demografia de sexo, você verá a porcentagem de buscas da palavra-chave feitas 

por homens, mulheres e pessoas com sexo não especificado. Também é possível usar os dados de idade 

e sexo para elevar a exibição do anúncio para seu público-alvo. 

Anúncios de Texto Expandido 

Se você ainda tem anúncios de texto padrão veiculados em suas campanhas, pode exportá-los para o 

formato de Anúncios de Texto Expandido, fazer as alterações necessárias e importá-los novamente 

como Anúncios de Texto Expandido. 

Os Anúncios de Texto Expandido funcionam perfeitamente em celulares, tablets e computadores. Dessa 

forma, é mais fácil criar calls to action mais atraentes para os consumidores e gerar mais conversões 

para a empresa. Por exemplo, com o Microsoft Advertising Editor, você economiza tempo usando a 

Importação do Google para importar suas campanhas com Anúncios de Texto Expandido diretamente 

da conta do Google Ads para o Microsoft Advertising. 

Campanhas de compras 

As Campanhas de Compras do Bing são uma forma original de organizar, acompanhar e otimizar seus 

Anúncios de Produtos. O Microsoft Advertising Editor facilita o gerenciamento em massa de todas as 

suas Campanhas de Compras, Grupos de Produtos e Anúncios de Produtos. 
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As edições em massa são feitas no menu Editar das guias Campanhas, Grupos de anúncios, Anúncios, 

Palavras-chave, Audiências ou Alvos Automáticos. 

Erros e avisos 

O Microsoft Advertising Editor facilita a visualização de erros, avisos e oportunidades com os seguintes 

recursos: 

• Os ícones de Notificação aparecem na coluna de tipo de notificação na grade Resumo. 

• As barras de Notificação aparecem na parte superior da grade Resumo. Por padrão, a coluna da 

mensagem de notificação não é exibida na grade Resumo, mas você pode selecionar a linha para 

exibir a mensagem no painel Editar. 

• As notificações em nível de conta aparecem em uma barra vermelha na parte superior da grade 

Resumo e indicam quando e por que uma conta está inativa. 

 

Na grade Resumo, os itens com erro são indicados por um círculo vermelho com um ponto de 

exclamação (“!”). O ícone de erro também aparece nas guias que contêm os erros. Os tipos de erro 

incluem: 

• As notificações de Aviso indicam a possibilidade de comportamento indesejado, como conflitos 

de palavras-chave negativas. 

• As notificações de Informações fornecem detalhes adicionais que não se relacionam aos 

problemas de veiculação, como revisão editorial pendente. 

• As notificações de Oportunidade indicam oportunidades para aprimoramentos, como lances 

baixos. 
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A ferramenta de gerenciamento Microsoft Advertising Editor torna fácil focalizar os itens mais 

problemáticos primeiro. Basta classificar ou filtrar pelo tipo de notificação ou clicar no botão Exibir 

erros na barra Notificação de erro. A exibição de erros mostra apenas os itens com erros. Ela ativa a 

coluna das mensagens de erro, que explica como corrigi-los. Depois de corrigir todos os erros, clique 

em Exibir e escolha a exibição predefinida Tudo. 

Se as suas campanhas contiverem dados que gerem avisos, a barra de Notificação de aviso substituirá 

a barra de Notificação de erro. Isso acontece quando você está na exibição Todas. Clique no menu 

Exibir e escolha Avisos para filtrar pelo tipo de notificação de aviso. 

Se você modificar os dados que geram avisos e voltar à exibição Todas, a barra Notificação de 

informação substituirá a barra Notificação de aviso. Isso ocorre quando suas campanhas contêm 

dados que geram notificação de informação. Feche as barras de Notificação para expandir sua área de 

trabalho. Você pode voltar a uma exibição a qualquer momento; basta selecioná-la no menu Exibir. 

Organize-se  

Reverta as alterações com mais eficiência (Windows e Mac)  

Você pode reverter de uma vez as alterações feitas em todos os itens de uma campanha ou um grupo 

de anúncios. Por exemplo, quando você clica na opção “Reverter com todos os itens incluídos” ao 

selecionar um grupo de anúncios, todas as alterações do grupo de anúncios, incluindo as palavras-chave 

e extensões de anúncio contidas nele, serão revertidas.  

Organize-se com rótulos (somente no Mac)  

Os rótulos permitem organizar campanhas, grupos de anúncios, anúncios e palavras-chave em grupos 

com base no que é mais importante para você. É possível gerenciar sua biblioteca compartilhada de 

rótulos com eficiência e adicioná-los a várias campanhas, grupos de anúncios, anúncios e palavras-

chave. Depois de adicioná-los, você poderá filtrar os rótulos na Pesquisa Avançada para ver apenas os 

itens desejados. 

Observação: você pode gerenciar os Anúncios de Busca Dinâmicos com rótulos. 

Dicas de otimização do Microsoft Advertising Editor  

• Associe Extensões de Comentários e Extensões de Frase de Destaque em nível de conta 

• Controle quando suas extensões de anúncio serão mostradas aos clientes com o agendamento 

de extensões de anúncio. Elas podem ser exibidas em determinados dias ou durante 

determinados horários para que você possa prover melhor seus clientes segmentados. 

• Use os Anúncios de Busca Dinâmicos com o Microsoft Advertising Editor. 

• Economize tempo criando uma biblioteca compartilhada de Extensões de Chamada e de 

Extensões de Local que pode ser associada a várias campanhas. 

• Edite uma variedade maior de segmentos, como local, locais excluídos, idade e sexo.  
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Saiba mais sobre como otimizar suas campanhas usando o Microsoft Advertising Editor.  

Resumo 

O Microsoft Advertising Editor oferece recursos avançados para poupar tempo e facilitar a rápida 

otimização de várias campanhas. 

Conclusões principais: 

• Otimize suas palavras-chave usando os recursos do menu Pesquisa por Palavras-Chave.  

• Defina filtros de produtos nas Campanhas de Compras do Bing para gerenciar campanhas em 

massa. 

• Exporte os anúncios de texto padrão para o formato de Anúncios de Texto Expandido. 

• A ferramenta de Estimativa de Lance de Palavra-chave fornece estimativas de lance para três 

posições na página de resultados: primeira página, linha principal e melhor posição. 

• Defina segmentos e lances incrementais para várias campanhas ou grupos de anúncios com a 

segmentação de público. 

• Use a ferramenta de gerenciamento Microsoft Advertising Editor para visualizar erros e avisos. 

 

❑ Orçamento e cobrança do Microsoft Advertising  

As ferramentas de orçamento do Microsoft Advertising permitem controlar seus investimentos em 

publicidade e usar recursos que facilitam e dão flexibilidade aos pagamentos. Neste treinamento, 

veremos as opções de orçamento e cobrança disponíveis, como aproveitar seus orçamentos ao máximo 

e como configurar um orçamento de campanha diário. Também vamos analisar as formas de 

pagamento, os problemas de crédito do cliente e novos sistemas de gerenciamento de contas. 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Configurar um Orçamento Compartilhado e escolher as opções de orçamento diário 

• Identificar e corrigir erros nas contas que impedem a veiculação dos anúncios 

• Vincular métodos de cobrança pré-pagos e ser incluído no faturamento 

• Otimizar os orçamentos alocados e identificar retenções e limites de crédito 

 

Noções básicas sobre orçamentos do Microsoft Advertising 

O orçamento da campanha é o valor total que cobre as despesas de todos os grupos de anúncios da 

campanha. O Microsoft Advertising permite estabelecer orçamentos diários e controlar a velocidade de 

investimento dos orçamentos. É possível modificar as variações de orçamento diário. 

Orçamentos Compartilhados 

O recurso de Orçamentos Compartilhados do Microsoft Advertising permite distribuir os gastos entre 

campanhas que usam a mesma conta. Você pode aplicar um único Orçamento Compartilhado em todas 

as suas campanhas ou escolher campanhas específicas para a distribuição. Com um Orçamento 

Compartilhado, o Microsoft Advertising ajusta automaticamente seu orçamento para as várias 

campanhas de maneira a melhorar o retorno do seu investimento. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/pt-br/14015/0
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Digamos que você queira gastar R$ 40,00 por dia na Campanha A e R$ 40,00 por dia na Campanha B. 

Em um dia, a Campanha A recebe menos cliques que o normal e consome apenas R$ 30,00. Ao mesmo 

tempo, a demanda de anúncios da Campanha B é maior que o habitual. Com orçamentos individuais, a 

Campanha B poderia ficar sem crédito, não permitindo alguns cliques possíveis. Mas, com o Orçamento 

Compartilhado, o Microsoft Advertising realoca os R$ 10,00 não utilizados pela Campanha A para a 

Campanha B, possibilitando seu investimento na demanda adicional. 

Você pode voltar a usar orçamentos individuais a qualquer momento para ter controle total sobre o 

quanto investe em cada campanha. 

Para configurar um Orçamento Compartilhado, clique em Biblioteca Compartilhada no painel de 

navegação esquerdo. Clique em Exibir Orçamentos. Clique em Criar orçamento. 

 

Dê um nome exclusivo para o seu Orçamento Compartilhado e defina um valor para o orçamento. 

Lembre-se de que esse valor precisa ser suficiente para cobrir todas as campanhas às quais o 

Orçamento Compartilhado se aplica. Escolha as campanhas que devem usar esse Orçamento 

Compartilhado. Clique em Salvar. 

Observação: depois de configurar pelo menos um Orçamento Compartilhado do Microsoft Advertising, 

quando você criar uma nova campanha, poderá escolher o Orçamento Compartilhado a ser usado por 

ela. 

Como estimar o orçamento de uma campanha 

Uma boa fórmula para se ter em mente é: orçamento = cliques x lances. Quando você é limitado pelo 

orçamento, pode usar a ferramenta de sugestões de orçamento e lembrar que pode ser útil aumentar 

seu orçamento, reduzir os lances, melhorar seu Índice de Qualidade e pausar palavras-chave.  
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Sempre automatize seus lances com a melhor estratégia. Você pode usar Maximizar cliques para obter o 

máximo de cliques possível e Maximizar conversões para obter o máximo de conversões possível.   

Escolha uma opção de orçamento apropriada 

Para poder enviar sua campanha de anúncios, você precisa configurar o orçamento e os lances de 

palavras-chave da campanha. Também é necessário selecionar um tipo de orçamento. Não se preocupe. 

Você pode alterar o valor e os tipos de orçamento a qualquer momento. Em geral, as alterações do 

orçamento entram em vigor em aproximadamente uma hora. 

 

Você pode escolher dentre quatro tipos de orçamento: 

Defina Diário – Padrão se for importante exibir seus anúncios durante todo o dia, e se quiser monitorar 

seu orçamento diariamente para poder fazer os ajustes necessários. 

Defina Diário – Acelerado se quiser maximizar as impressões, mas também monitorar seu orçamento 

diariamente para poder fazer os ajustes necessários. 

Defina Compartilhado – Padrão se for importante exibir seus anúncios de várias campanhas durante 

todo o dia, e se quiser monitorar seu orçamento diariamente para poder fazer os ajustes necessários. 

Defina Compartilhado – Acelerado se quiser maximizar as impressões em várias campanhas, mas 

também monitorar seu orçamento diariamente para poder fazer os ajustes necessários. 

Configurando um orçamento diário 
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Ao criar uma campanha, comece com o tipo de orçamento Diário – Padrão ou Compartilhado – 

Padrão.  

Para escolher a opção de orçamento diário, selecione Diário no menu suspenso ao lado da 

caixa Orçamento da campanha. Na caixa Orçamento da campanha, insira o valor diário. Quando você 

define um orçamento diário, o sistema do Microsoft Advertising multiplica o valor diário pelo número 

de dias do mês atual e calcula automaticamente o orçamento mensal máximo. Expanda Opções de 

orçamento diário para selecionar o modo de investimento do orçamento, Padrão ou Acelerado. 

Para alterar o tipo de orçamento posteriormente, basta clicar em Campanhas na parte superior da 

página. Clique no nome da campanha que você deseja atualizar. Clique na guia Configurações. Escolha 

o tipo de orçamento apropriado, insira o valor desejado e clique em Salvar. 

Sugestões de orçamento 

Para gerenciar os problemas de orçamento, acesse a ferramenta Sugestões de Orçamento do 

Microsoft Advertising na guia Oportunidades. O Microsoft Advertising fornece um orçamento 

recomendado, juntamente com um aumento estimado de cliques, para cada campanha cujo orçamento 

foi ou está próximo de ser esgotado. 

Usando essa ferramenta, é fácil fazer ajustes de acordo com as recomendações de orçamento e aplicar 

os novos orçamentos às suas campanhas 

Alertas de Contas 

Quando ocorre um erro em uma conta, os anúncios vinculados a ela não são veiculados. Os Alertas de 

Contas do Microsoft Advertising consolidam todos os alertas de status em um só lugar, com links para 

ajudá-lo a resolver todos os problemas. Basta visitar as páginas Resumo das Contas e Detalhes da 

Conta. Você pode filtrar erros específicos e exportá-los no Microsoft Advertising online. Um menu 

suspenso mostra os vários tipos de erro que podem ser filtrados. Os erros da conta serão descartados 

automaticamente quando solucionados. 

Se você gerencia mais de uma conta do Microsoft Advertising, pode ver o quadro geral na página 

Resumo das Contas.  

Noções básicas sobre cobrança 

A cobrança do Microsoft Advertising é flexível; você pode escolher entre as opções pré-paga e pós-

paga, bem como várias formas de pagamento. Você também pode reservar alguns minutos para se 

familiarizar com sua conta e a interface do Microsoft Advertising antes de configurar as informações de 

pagamento. Quando estiver pronto, habilite a conta para atividade em tempo real estabelecendo um 

método de cobrança. Não esqueça que, com o marketing de busca do Microsoft Advertising, não há 

qualquer cobrança até que alguém clique em seu anúncio. 

Para configurar a cobrança pela primeira vez, clique em Contas e Cobrança. Clique na guia Formas de 

Pagamento. Clique em Adicionar cartão ou em outra forma de pagamento de sua preferência. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52095/3
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Selecione o país de seu endereço de cobrança e as opções de cobrança disponíveis no Microsoft 

Advertising, incluindo como você paga (configuração de pagamento) e com o que você paga 

(forma de pagamento). 

Insira as informações necessárias de acordo com a forma de pagamento selecionada. 

Opções pré-paga e pós-paga 

O Microsoft Advertising é um serviço de publicidade de pagamento por clique (PPC), o que significa que 

cobramos cada vez que seu anúncio recebe um clique. Essas cobranças podem ser pagas de duas 

maneiras principais: pré-paga e pós-paga. 

Na guia Formas de Pagamento, você verá opções diferentes dependendo do número de contas que tem 

(veja a seguir).  

Limite pós-pago x pré-pago: qual é a diferença? 

A maior diferença entre uma conta pós-paga com limite e uma conta pré-paga é que você faz o 

pagamento depois que os gastos foram feitos ou antes, mas existem outras pequenas diferenças, que 

são descritas a seguir. 

O faturamento mensal também é uma opção. 

 

Limite de faturamento 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52091/3-500
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52082/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52075/3


 

  Microsoft Advertising 

O limite de faturamento do Microsoft Advertising consiste na cobrança de sua forma de pagamento 

principal quando você atinge o limite de faturamento ou chega sua data de cobrança mensal, o que 

ocorrer primeiro. 

Digamos que, no primeiro período de 30 dias, seu débito é muito inferior ao limite de faturamento de 

R$ 50,00. Assim, a cobrança é feita de sua forma de pagamento principal na data da cobrança mensal. 

No próximo período de 30 dias, você atinge o limite de faturamento alguns dias antes da data de 

cobrança mensal. Então, a cobrança é feita da forma de pagamento principal nesse momento. 

 

Você pode definir o valor limite que o Microsoft Advertising pode debitar de sua forma de pagamento. 

Por exemplo, se o limite de faturamento for R$ 2.500,00, mas você não quiser gastar mais do que 

R$ 2.000,00 em seu cartão de crédito, pode definir um limite. 

Para saber seu limite de faturamento, clique em Contas e Cobrança. Clique na guia Cobrança. 

Se você tem mais de uma conta, clique no número da conta para a qual deseja definir o limite. Na parte 

superior da página, na caixa Quando você paga, o valor mostrado é o limite de faturamento atual 

aplicado à conta. 

Para definir uma restrição para o limite de faturamento, clique em definir um limite no resumo de 

Quando você paga na parte superior da página. Selecione Limitar cada cobrança a e insira o valor 

máximo para o pagamento. 

Como posso descobrir meu limite de faturamento? 

Clique no ícone de engrenagem  e clique em Contas e Cobrança. Clique na guia Cobrança. Se você 

tem mais de uma conta, clique no número da conta para a qual deseja definir o limite. 

Na parte superior da página, na caixa Quando você paga, o valor mostrado é o limite de faturamento 

atual aplicado à conta. 

Como faço para definir um limite? 

Clique no ícone de engrenagem  e clique em Contas e Cobrança. Clique na guia Cobrança. Se você 

tem mais de uma conta, clique no número da conta para a qual deseja definir o limite. 

No resumo Quando você paga na parte superior da página, clique em definir um limite. Selecione 

Limitar cada cobrança a e insira o valor máximo para o pagamento. 

Saiba mais sobre como fazer os pagamentos do Microsoft Advertising.  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50828/3-500
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Documentos de cobrança  

Baixe ou imprima um demonstrativo 

Você pode baixar e imprimir suas informações de cobrança a qualquer momento na guia Cobrança, 

incluindo os pagamentos feitos (demonstrativos de cobrança), as contas que você recebeu (faturas) e os 

ajustes de crédito ou débito.  

Observação: os demonstrativos e as faturas sempre são baseados no horário do Pacífico. 

Clique no ícone de engrenagem  e clique em Contas e Cobrança. Clique na guia Cobrança.  

Selecione um ou mais documentos na tabela e clique em Baixar documentos. (Se não aparecer 

nenhum documento na tabela, será necessário selecionar um intervalo de datas diferentes na lista 

suspensa para mostrar os documentos antigos.)  

Abra ou salve o arquivo zip no computador. Depois de baixar os documentos em PDF, você poderá 

imprimi-los pelo computador. 

Cobrança consolidada 

Com a cobrança consolidada, faturas semelhantes serão combinadas em uma única fatura, agilizando e 

simplificando a análise das cobranças de todas as suas contas. Os detalhes de cobrança de cada uma de 

suas contas sempre estão disponíveis na guia Cobrança do Microsoft Advertising. 

Algumas coisas que você deve saber: 

• A cobrança consolidada é uma opção apenas para clientes que recebem faturas mensais. 

• As faturas mensais qualificadas para consolidação devem compartilhar as mesmas características, 

como o mesmo ID do cliente do Microsoft Advertising, a mesma moeda, o mesmo idioma e o 

mesmo ID SAP. 

• Somente os usuário com permissões de Super Administrador podem inscrever-se para a cobrança 

consolidada. 

• Você não pode selecionar contas específicas para a cobrança consolidada. A cobrança 

consolidada aplica-se a todas as suas contas ou a nenhuma delas.  

Para ativar a cobrança consolidada, clique no ícone de engrenagem  e clique em Configurações. 

Clique em Configurações de cobrança no painel esquerdo. (Se ele estiver fechado, clique na seta para 

abrir o painel.) 

Ao lado de Cobrança consolidada, clique em Combine faturas semelhantes em uma única fatura 

mensal. Ao concluir, clique em Salvar. 

Alertas de cobrança por email 

Inscreva-se para receber alertas de cobrança quando seus documentos de cobrança estiverem prontos 

ou quando houver algum problema com seu pagamento. Os tipos de emails que você recebe 

dependem de como você paga o Microsoft Advertising.  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50810/3
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• Para contas pré-pagas, você receberá um email no final do mês com um link para o resumo de 

seus pré-pagamentos do mês.  

 

• Para contas pós-pagas com limite, você receberá um email no final do mês com um link para a 

guia Cobrança, onde é possível ver todos os pagamentos feitos quando chegar a data de 

cobrança mensal ou quando você alcançar o limite de pagamento, o que ocorrer primeiro. Saiba 

mais sobre o limite de faturamento.  

 

• Para o faturamento mensal, você receberá um email com um link para a guia Cobrança, onde é 

possível ver sua fatura. 

Observação: se você for Super Administrador, poderá definir as preferências de email de outros 

usuários. Saiba mais sobre funções de usuários. 

Faturas mensais por email 

Se você tem uma conta com faturamento mensal, suas faturas serão enviadas por email para os 

contatos de contas a pagar registrados. O Super Administrador pode designar qualquer pessoa como 

contato de contas a pagar, mesmo que ela não tenha uma conta do Microsoft Advertising. Vá para 

Configurações de cobrança para atualizar as informações de um contato. 

Clique no ícone de engrenagem  e clique em Configurações. Clique em Configurações de cobrança 

no painel esquerdo. (Se ele estiver fechado, clique na seta para abrir o painel.) 

Encontre o ID SAP que você quer editar. (Se os detalhes estiverem ocultos, clique na seta para mostrá-

los.) 

Clique em Adicionar contato de contas a pagar para adicionar o endereço de email, nome, sobrenome 

e número de telefone (com o código do país/região) da pessoa. Ao concluir, clique em Salvar. 

Todas as alterações entrarão em vigor no próximo ciclo de cobrança. No segundo dia útil do mês, seus 

contatos de contas a pagar receberão a fatura por email. 

Se for um cliente de faturamento mensal, você poderá controlar vários aspectos de seus documentos de 

cobrança, desde como eles são criados até como são distribuídos. Primeiro, você pode habilitar duas 

configurações globais que se aplicam a todas as faturas. Então, poderá especificar configurações 

adicionais para faturas agrupadas por ID SAP, o número exclusivo de cobrança do cliente que é 

atribuído a você pode ao configurar seu faturamento mensal.  

• Cobrança consolidada. Se você tem várias contas com faturamento mensal, pode combinar as 

faturas que compartilham o mesmo ID do cliente do Microsoft Advertising, a mesma moeda, o 

mesmo idioma e ID SAP. Você receberá uma única fatura com uma análise de custos geral conta a 

conta, em vez de uma fatura separada para cada conta. (Todos os detalhes de cobrança 

continuarão disponíveis no Microsoft Advertising.) No momento, você tem apenas as opções de 

consolidar todas as faturas mensais ou nenhuma.  

• Detalhes da campanha. Você receberá uma análise de custos por campanha com sua fatura 

mensal. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
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Saiba mais sobre todas as opções de cobrança mensal, como aceitar ou não a cobrança sem papel, 

adicionar uma linha de atenção a uma fatura, gerenciar contatos de contas a pagar e outros.  

Gerenciando pedidos de inserção 

Você pode criar e gerenciar seus pedidos de inserção online ou falar com o gerente da conta do 

Microsoft Advertising para que ele faça isso. 

Para criar um pedido de inserção, faça o seguinte: 

Na guia Contas e Cobrança, clique na guia pedidos de inserção. Clique em Criar Pedido. Os campos 

obrigatórios são Data de início, Data de término e Orçamento. Ao concluir, clique em Aceitar. 

Você verá Revisão pendente no Microsoft Advertising na coluna Status. Depois que a equipe do 

Microsoft Advertising analisar o pedido de inserção, esse status será atualizado para ativo, e seus 

anúncios serão veiculados na data de início do pedido. 

Se o gerente da conta criar o pedido de inserção, você receberá um email solicitando a análise do 

pedido. Na página pedidos de inserção, clique em Examinar pedidos pendentes. Você poderá aceitar 

ou recusar o pedido. Se, por qualquer motivo, como mudanças no orçamento ou cronograma, for 

necessário cancelar um pedido, basta selecioná-lo e clicar em Cancelar pedido. 

Gerenciando sua forma de pagamento 

Você pode adicionar, remover ou alterar a forma de pagamento de sua conta a qualquer momento. 

(Observação: não é possível mudar entre as opções pré-paga e pós-paga.) 

Acesse a página Contas e Cobrança e escolha a guia formas de pagamento. Para alterar a forma de 

pagamento existente, clique no botão Definir. Clique na opção Adicionar de sua escolha. Clique no 

botão Editar para editar uma seleção. Clique no botão Excluir para remover uma opção de pagamento. 

Clique no link Adicionar crédito para transferir valores da forma de pagamento (se estiver usando uma 

conta pré-paga). 

Endereço para envio da fatura 

O campo de endereço para correspondência do Microsoft Advertising garante que as faturas não sejam 

enviadas para o endereço errado. Você pode escolher onde quer receber as informações de cobrança 

de suas várias contas. 

É possível receber faturas mensais em um endereço específico e até receber suas informações de 

cobrança em outro país, mesmo que não seja o país do endereço da empresa. 

Se você tem apenas uma conta, pode adicionar ou editar a localização da empresa e, se necessário, as 

informações sobre impostos* na guia Contas. 

Para incluir seu endereço para correspondência, selecione a guia Cobrança na seção Contas e 

cobrança. Clique no botão Configurações na exibição da cobrança. Na seção Configurações de 

Cobrança do Microsoft Advertising, escolha o Cliente para cobrança cujo endereço para 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56884/3-500
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correspondência você quer adicionar/editar. Altere o campo Endereço para correspondência da 

fatura. Clique em Salvar. 

Para editar a localização da empresa e, se necessário, as informações sobre impostos de várias contas, 

selecione as contas que você deseja editar e clique em  

 

Editar detalhes de imposto. 

Os novos documentos de faturamento terão a Microsoft Ireland Operations Ltd. como pessoa jurídica 

da cobrança. 

Observação: se você não fornecer novos endereços para correspondência separados, as faturas serão 

enviadas normalmente para os endereços oficiais. 

Saiba mais sobre como fazer os pagamentos do Microsoft Advertising. 

Escolhendo a moeda de sua conta  

Sempre que você cria uma conta do Microsoft Advertising, precisa selecionar a moeda que será usada 

para pagar seus custos de publicidade.  

Se você veicular várias campanhas publicitárias e precisar pagar em moedas diferentes, basta configurar 

uma conta por moeda.   

Você pode pagar o Microsoft Advertising usando uma das nove moedas disponíveis globalmente, 

exceto no Brasil e na Índia. Talvez haja algumas outras moedas disponíveis para uso em seu país/região. 

• Coroa dinamarquesa (DKK) 

• Euro (EUR) 

• Dólar de Hong Kong (HKD) 

• Peso mexicano (MXN) 

• Coroa norueguesa (NOK) 

• Coroa sueca (SEK) 

• Franco suíço (CHF) 

• Libra do Reino Unido (GBP) 

• Dólar dos EUA (USD) 

 

A tabela lista todas as formas de pagamento disponíveis no Microsoft Advertising. A marca de seleção 

verde indica quais formas de pagamento são válidas com base em seu país/região, sua moeda e sua 

configuração de pagamento (limite pós-pago, pré-pago ou faturamento mensal). 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50828/3
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Saiba mais sobre moedas e formas de pagamento.  

Analisar seus extratos de cobrança 

Você pode analisar seus extratos de cobrança do Microsoft Advertising a qualquer momento de várias 

maneiras: 

• Clique em Contas e Cobrança e selecione a conta. Procure "Demonstrativos" na coluna à direita 

para localizar imediatamente os demonstrativos recentes. 

• Clique na guia Cobrança para ver mais detalhes e demonstrativos. 

 

Resumo  

O pagamento do Microsoft Advertising é simplificado com as informações passo a passo contidas nas 

guias Pagamentos e Cobrança.  

Ao considerar as opções de orçamentos e cobrança, lembre-se: 

• Escolha uma opção de orçamento adequada à sua campanha. 

• Descubra seu limite de faturamento e estabelecer limites de investimento. 

• Selecione entre as opções pré-paga, pós-paga e de faturamento mensal.  

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50828/3
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❑ Campanhas de Compras do Bing 
 

As Campanhas de Compras do Bing (MSC) oferecem uma forma simples de organizar, gerenciar, fazer 

lances e gerar relatórios de Anúncios de Produtos. Para entender as campanhas de compras, primeiro é 

necessário saber como os Anúncios de Produtos são criados a partir do conteúdo de seus catálogos da 

Central de Anunciantes do Bing (MMC) e como incluir imagens, texto promocional, preços e detalhes do 

vendedor. 

 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

 

• Criar uma campanha de compras desde o início  

• Solicitar o domínio da sua loja usando o Rastreamento Universal de Eventos (UET)  

• Usar a ferramenta de importação do Google Merchant Center (GMC) 

• Importar sua campanhas de compras do Google Ads 

• Veicular sua nova campanha de compras paralelamente a uma campanha de Anúncios de 

Produtos existente 

• Gerenciar a MSC no Microsoft Advertising Editor 

 

Criar anúncios de produtos em uma campanha de compras 

 

Se você está começando a usar os Anúncios de Produtos do Microsoft Advertising ou as campanhas de 

compras do Google, precisa criar uma Campanha de Compras do Bing (MSC) desde o início. Os 

Anúncios de Produtos, que são criados usando campanhas de compras, são uma ótima forma de 

ampliar o espaço de seus produtos na página de resultados de busca e tornar seus anúncios mais 

atraentes para possíveis clientes. Usando os Anúncios de Produtos, você destaca seus anúncios com 

informações específicas de produtos em tempo real obtidas no catálogo da loja na Central de 

Anunciantes do Bing (MMC). 

 

Efetue cada um dos seguintes procedimentos para começar a usar os Anúncios de Produtos. 

 

 

 

Solicite seu domínio 

 

Primeiro, acesse a URL das Ferramentas de Webmaster do Bing: 

http://www.bing.com/toolbox/webmaster e verifique se você é proprietário da sua URL no site das 

Ferramentas de Webmaster do Bing. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51082/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51083/1
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=398306
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Entre usando a mesma conta da Microsoft que você usa para entrar no Microsoft Advertising. Clique em 

Perfil e preencha as seções Sobre Mim, Preferência de Contato e Preferências de Alerta. 

 

Em Meus Sites, insira sua URL e clique em Adicionar. Informe as informações da URL. Escolha uma das 

três opções listadas e clique em Verificar. Se a URL for confirmada, você verá a página Painel. 

 

 

Crie sua loja 

Para criar uma loja, clique em Ferramentas no canto superior direito. Clique em Microsoft Merchant 

Center. Clique em Criar uma loja. Insira as informações de sua loja. 

 

 

 

Carregue o arquivo do catálogo/feed de produtos 
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Para carregar seu catálogo, clique em Ferramentas no canto superior direito. Clique em Microsoft 

Merchant Center. Clique na loja que você deseja atualizar. Clique na guia Gerenciamento de 

Catálogos. 

 

Se estiver criando seu primeiro catálogo, insira o Nome do catálogo. Se estiver criando catálogos 

adicionais, clique em Criar Catálogo e insira o Nome do catálogo. Envie o arquivo do feed. 

 

O arquivo do feed é um arquivo de texto delimitado com um item de produto diferente em cada linha. 

Você deve criar o arquivo de texto delimitado e enviá-lo para a Central de Anunciantes do Bing. Depois 

que você criar e testar (opcional) um arquivo de feed correspondente, ele poderá ser enviado para o 

catálogo associado. O envio pode ser feito de três maneiras: manualmente; via FTP ou por download 

automático da URL. 

 

Criação da loja na Central de Anunciantes do Bing (MMC) via Rastreamento 

Universal de Eventos (UET) 

 

Se o Rastreamento Universal de Eventos (UET) estiver ativado, você poderá usá-lo para verificar e criar 

sua loja na Central de Anunciantes do Bing (MMC). Se as tags do UET estiverem habilitadas, em 

Validação de domínio, selecione Validar domínio usando a tag do UET. Depois que você selecionar 

essa opção, todos os domínios correspondentes serão exibidos no campo URL de Destino. 

Selecione o domínio de sua loja da MMC e continue o processo de criação da loja normalmente. 

 

Observação: a URL de destino deve corresponder à URL raiz das páginas de destino dos produtos no 

feed. 
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É importante lembrar que as tags do UET devem estar habilitadas em seu site para usar esse método de 

criação da loja da MMC. Para criar uma loja da MMC via tag do UET, você precisa ter pelo menos 50 

eventos/tags do UET disparados nos últimos 30 dias. 

 

Para tags do UET adicionadas recentemente com pelo menos 50 eventos disparados no site, pode levar 

até 48 horas para que o domínio apareça na MMC. O Microsoft Advertising vai procurar e verificar se as 

tags do UET estão associadas com o cliente registrado. Os domínios serão exibidos na MMC somente se 

houver correspondência. 

 

Gerenciamento do feed 

 

O Microsoft Advertising permite alternar para a API de Conteúdo para facilitar o gerenciamento de seus 

feeds ou do FTP. Por exemplo, você pode usar a API de Conteúdo para obter informações e atualizações 

de status sobre seus produtos e usá-las para criar grupos de produtos. A API do Microsoft Advertising 

permite atualizar preços e o inventário durante todo o dia e, no FTP, você pode carregar o feed de 

dados inteiro uma vez ao dia. A atualização de atributos que mudam com frequência, como preço e 

disponibilidade, pode ser feita depois de uma hora. 

 

Você pode carregar arquivos de feed com menos de 4 MB. Para começar, clique no nome da loja e na 

guia Configurações do catálogo. Clique em Criar catálogo. Insira as Informações do catálogo. Insira 

o Nome do catálogo, selecione o Local e o Tipo de arquivo do feed de catálogo. Você pode escolher 

três tipos de feed diferentes: inventário de produtos local, atualização de inventário de produtos local e 

feed de produtos local. 

 

Insira os detalhes do Feed. Você pode escolher baixar o arquivo automaticamente da URL, carregar o 

arquivo usando o FTP ou carregar o arquivo manualmente. Clique em Salvar. 

 

Observação: os feeds aceitam ofertas de pré-encomenda e em falta. Você pode fazer lances nessas 

ofertas e fornecer as informações mais atualizadas sobre a disponibilidade do produto. 

 

Como posso enviar feeds de produtos locais? 

 

Depois de criar seu feed de produtos local, você deve enviar as informações dos produtos pela Central 

de Anunciantes do Bing. Clique no nome da loja e na guia Gerenciamento de catálogos. Clique em 

Criar catálogo. 

Insira as informações do catálogo. Insira o Nome do catálogo, selecione o local e o tipo de feed. 

Você pode escolher três tipos de feed diferentes: inventário de produtos local, atualização de inventário 

de produtos local e feed de produtos local. 

 

Insira os detalhes do Feed. Você pode escolher baixar o arquivo automaticamente da URL, carregar o 

arquivo usando o FTP ou carregar o arquivo manualmente. Clique em Salvar. 

 

Saiba mais sobre os atributos necessários e opcionais do feed de produtos. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56857/1/
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56857/1
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Atualizar o arquivo do feed 

 

Seu catálogo é válido por 30 dias, então você precisa atualizar o arquivo do feed regularmente, ou os 

produtos não serão mais publicados. Para ter sempre as últimas informações sobre seus produtos, é 

recomendável carregar seu catálogo diariamente. 

 

No Microsoft Advertising, clique em Ferramentas. Clique em Microsoft Merchant Center. Clique na 

loja que você deseja atualizar. Clique na guia Gerenciamento de Catálogos. Clique no catálogo que 

você deseja atualizar. 

 

 

 

Clique na guia Configurações do catálogo. Use um dos três métodos disponíveis para enviar o arquivo 

do feed. Clique em Concluir. 

 

Feed do Google 

 

As MSC permitem o uso de feeds de dados do Google para arquivos do feed de catálogo. Dessa 

maneira, o lojista não precisa refazer o trabalho realizado para os anúncios da lista de produtos do 

Google. 
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A Central de Anunciantes do Bing (MMC) detecta automaticamente o formato de codificação de 

arquivos de feed com formatação do Google. Os tipos de codificação com suporte são: 

 

• UTF-8 

• UTF-16 (little endian e big endian) 

• UTF-32 (little endian e big endian) 

 

A MMC processará arquivos no formato do Google com as seguintes extensões: 

 

• .txt 

• .xml 

• .gz 

• .zip 

• .gzip 

• .tar.gz 

• .tgz 

 

Todos os atributos especificados pelo Google são aceitos pelo Bing. Os requisitos do Bing para esses 

campos se adaptam aos requisitos do Google (como comprimento mín/máx) para que haja equivalência 

entre as duas centrais de anunciantes. No entanto, nem todos os campos do Google são usados pelo 

Bing. A MMC ignora os que não são úteis no momento. 

 

Leia mais sobre os atributos aceitos do arquivo de feed do Google. 

 

Criar sua Campanha de Compras 

 

Na página Campanha, clique em Criar Campanha e em Campanha de compras. Será solicitado que 

você adicione as extensões do produto e os parâmetros de segmentação da campanha. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51111/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51111/1-500
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Determine como você quer estruturar suas Campanhas de Compras do Bing com base em seu catálogo 

de produtos; lembre-se, você tem UMA loja. 

 

Use os FILTROS de produtos para definir a segmentação da campanha. (Essas segmentações de 

produtos aplicarão um lance a esses filtros específicos.)  
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Você pode aplicar as configurações normais de lance, segmentação e avançadas. Por exemplo, é 

possível fazer sua campanha de liquidação de verão ser aplicada geograficamente apenas às regiões do 

sul onde o clima é melhor. Ou você pode ajustar o agendamento do anúncio para que ele seja exibido 

em horários específicos do dia. 

 

Em Configurações da Campanha, você pode ajustar o Fuso horário e o Local para especificar quando 

e onde seus anúncios serão exibidos ou não. 

 

Observação: depois de definir o fuso horário, não é possível alterá-lo. Mas você pode criar uma nova 

campanha com outro fuso horário e importar seus anúncios e suas palavras-chave atuais para a nova 

campanha. 

 

Importação do Google Merchant Center (GMC) 

 

Se você já tem Anúncios de Produtos veiculados no Google Ads, pode economizar tempo e trabalho 

com a ferramenta de importação do Google Merchant Center (GMC) e exibir seus anúncios para mais 

clientes por meio do Microsoft Advertising. 

 

Com a ferramenta de importação do GMC, você gasta menos tempo com a manutenção de dois 

arquivos de feed separados para o Google Ads e o Microsoft Advertising, além de manter as ofertas de 

produtos atualizadas por meio do agendamento de uma sincronização regular do GMC para a MMC. 

 

É importante lembrar que você deve criar a loja da MMC antes de usar a ferramenta de importação do 

GMC. A ferramenta de importação do GMC só importará ofertas aprovadas. As ofertas pendentes e 

reprovadas no GMC serão ignoradas. As novas ofertas levam até 3 dias para ser processadas, e as 

ofertas existentes, até 16 horas. A importação do GMC é capaz de aceitar 10 milhões de ofertas por 

mercado por loja do GMC. 

 

Conta do Google com uma única loja do GMC 

 

Para começar, localize a ferramenta Importação do GMC no Microsoft Advertising, em Ferramentas > 

Microsoft Merchant Center > Sua Loja do Microsoft Merchant. Clique na nova guia Importar. Entre na 

sua conta do Google. 
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Uma segunda janela será aberta, e você deverá escolher a conta do Google associada à conta do GMC 

na qual você deseja entrar.  

 

 

 

Selecione Permitir para que o Microsoft Advertising tenha acesso para gerenciar suas listas de produtos 

e suas contas do Google Shopping. 
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Se a conta do Google Merchant Center do usuário tiver apenas uma loja, ela será selecionada 

automaticamente, e o usuário será direcionado para a seção de opções de importação. Para importar do 

GMC, primeiro você deve selecionar Criar catálogo em sua conta da MMC. 

 

 

 

Para criar um novo catálogo, insira o nome do catálogo, o país e o idioma de destino. 
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Selecione os catálogos do Microsoft Advertising que você deseja importar do GMC. 

 

 

 

Com o GMC, você pode Agendar importações para importar ofertas de produtos diariamente, 

semanalmente, mensalmente ou agora. Também é possível selecionar o dia da semana, a hora do dia 

e o fuso horário da importação. 



 

  Microsoft Advertising 

Configurações de notificação permite escolher notificações para nenhuma, apenas para falhas ou 

todas as importações, e Nome do agendamento permite dar um nome à importação agendada. 

 

Marque a caixa de seleção Localizar e substituir URL para incluir a cadeia de caracteres para substituir 

as URLs de rastreamento da oferta de produto no Bing. 

 

Confirme a fonte e o destino da importação e clique em Importar para iniciar o processo. 

 

 

 

O Resumo da importação apresenta o progresso atualizado da importação do GMC. 
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Na guia Gerenciamento de catálogos, você pode ver todos os seus catálogos de produtos e o método 

usado para enviá-los. Essa visualização inclui todas as importações de catálogos do GMC, concluídas e 

em andamento. Também é exibida a data em que o catálogo foi adicionado e sua data de validade. 

 

Você verá aqui todos os seus catálogos de produtos da MMC (independentemente de como o feed foi 

importado). Também será possível ver a data em que o catálogo foi adicionado e sua data de validade, 

se nenhum feed for carregado até então.  

Ao selecionar um catálogo, poderemos ver o resumo do feed correspondente. 
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Clique em um catálogo importado do GMC para ver o Resumo do feed. O resumo do feed exibirá uma 

visualização resumida da importação; o que foi publicado e o que foi rejeitado. O resumo do feed 

também mostrará o cronograma de importação, além de detalhes dos arquivos do feed. 

 

• Informações do catálogo com o número de ofertas publicadas, rejeitadas e pendentes. 

• Agendamentos de importação exibe o status das importações agendadas do catálogo 

• Detalhes dos arquivos do feed, incluindo a data de carregamento e as ofertas rejeitadas ou 

avisos. 

 

 

 

Saiba mais sobre como importar uma loja do GMC de uma conta do Google que tem várias lojas.  

 

Exibir as importações agendadas e a opção Importar agora 

 

A página Importações Agendadas mostra os agendamentos de importações. Você pode editar as 

configurações de importação e excluir, pausar e ativar essas importações agendadas. 

 

Depois que um agendamento for definido, será possível fazer uma importação única imediatamente. Na 

guia Importar, vá para a página Importações Agendadas, selecione os catálogos que deseja importar e 

clique no botão Importar catálogos selecionados agora. 

 

 

 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56870/1
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Você pode criar cadeias de caracteres para localizar e substituir as URLs das importações agendadas na 

guia Importar > Agendar Importações. Quando a caixa Localizar e substituir URL estiver marcada, os 

campos para localizar e substituir URLs ficarão visíveis. 

 

 

Importando suas campanhas do Google Shopping 

 

É fácil importar suas campanhas do Google Shopping. Para começar, configure uma nova campanha de 

compras em sua conta do Microsoft Advertising. Se preferir usar uma API para enviar o seu feed, acesse 

a documentação da API de Conteúdo aqui. 

 

Use o mesmo feed que você está usando para as campanhas do Google Shopping.  

A importação de suas campanhas do Google Shopping para o Microsoft Advertising inclui apenas a 

estrutura das campanhas e não o feed de produtos propriamente dito, que você carrega na MMC. 

https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/
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Clique em Importar Campanhas e em Importar do Google Ads. Se você fez alguma importação do 

Google Ads nos últimos 90 dias, verá uma tabela que informa a Data/Hora e a conta do Google Ads que 

foi importada. 

Clique em Entrar no Google. Insira suas informações de acesso ao Google Ads, clique em Entrar.  

 

Selecione as campanhas do Google Ads que você deseja importar e clique em Continuar. Em Escolher 

Opções de Importação, faça o seguinte:  

 

• Escolha as opções apropriadas em O que importar, Ofertas e orçamentos, URLs de página de 

aterrissagem, Modelos de acompanhamento, Extensões de anúncio e Microsoft Merchant 

Center. 

 

• Defina se você quer excluir do Microsoft Advertising os grupos de anúncios e as campanhas que 

já excluiu do Google Ads em Limpeza. Ao remover essas campanhas ou grupos de anúncios do 

Microsoft Advertising, todos os anúncios ou palavras-chave associados também serão excluídos. 

Observação: esse recurso ainda não está disponível para todos os usuários. Se for o seu caso, não 

se preocupe. Ele será disponibilizado em breve.  

 

Opcional: em Agendar Importações, clique em Quando e defina o agendamento desejado, que pode 

ser Uma vez, Diário, Semanal ou Mensal.  

 

• Clique em Importar ou, se quiser definir um agendamento, clique em Agendar.  

 

• Examine o Resumo da importação para ver quais entidades foram adicionadas ou atualizadas, 

além das que não puderam ser importadas (ignoradas).  

 

• Para rever os detalhes das campanhas e fazer alterações, clique em Ver campanhas importadas.  

 

• Se quiser sincronizar várias contas do Google Ads com a mesma conta do Microsoft Advertising, 

trate cada conta do Google Ads em uma importação separada. É recomendável aguardar pelo 

menos duas horas entre cada importação para ter certeza de sua conclusão. 

 

Saiba mais sobre os principais itens que devem ser verificados após a importação.  

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51050/0
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Melhores práticas das MSC 

 

Você pode criar grupos de produtos com base em sua marca, condição ou em rótulos personalizados. 

Cada grupo de anúncios de uma campanha de compras será associado a um único grupo de produtos. 

Isso permite a criação de anúncios altamente relevantes para os itens daquele grupo de anúncios. 

Quando você define o texto promocional de um grupo de anúncios, todos os anúncios daquele grupo 

usam o mesmo texto. 

Os grupos de produtos são usados para especificar quais produtos do catálogo da MMC devem ser 

incluídos em um grupo de anúncios específico. 

 

Saiba mais sobre como usar os grupos de produtos. 

 

Os rótulos personalizados são campos associados a cada produto e que podem ser usados da maneira 

que você quiser. Por exemplo, é possível usar rótulos personalizados para identificar cada produto como 

um sucesso de vendas, um item sazonal, uma oferta especial ou um item com grande margem de lucro. 

Os rótulos personalizados podem ser especialmente úteis ao criar os grupos de produtos descritos a 

seguir. 

 

 

A prioridade da campanha trata dos casos em que o mesmo Anúncio de Produto pode ser exibido por 

várias campanhas, por exemplo, pela campanha de Anúncios de Produtos existente e por sua nova 

campanha de compras. O anúncio da campanha com maior prioridade terá precedência sobre os 

mesmos anúncios de outras campanhas, independente dos lances. Em geral, o melhor é garantir que 

sua campanha de compras tenha prioridade sobre sua campanha de Anúncios de Produtos. 

 

A prioridade da campanha também pode ser útil para criar campanhas relacionadas a eventos 

específicos, como liquidações ou promoções, sem alterar os lances de todas as campanhas. 

 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50901/1
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• ID da loja: ao configurar sua campanha de compras, será solicitado que você vincule sua 

campanha a uma loja existente. Você deve vincular sua campanha à loja correta, pois não será 

possível alterar a loja depois de salvar a campanha. Depois disso, a única maneira de vincular uma 

nova loja é excluir a campanha e começar tudo de novo. 

• Filtros de produtos: por padrão, todos os produtos da sua loja na Central de Anunciantes serão 

incluídos na campanha. Se quiser incluir apenas um subconjunto de seus produtos, use os filtros 

de produtos. 

 

Você pode usar vários atributos para restringir seu grupo ainda mais. Por exemplo, é possível criar um 

grupo de produtos com base na marca e na condição. 

 

Saiba mais sobre as melhores práticas para MSC e Anúncios de Produtos.  

 

Resumo 

 

As Campanhas de Compras do Bing (MSC) foram criadas para ajudar na criação, importação, no 

alinhamento, gerenciamento e na edição de seus Anúncios de Produtos. Elas também servem para exibir 

os produtos novos, usados ou recondicionados dos lojistas com uma imagem, o preço e o nome da 

empresa. 

 

Uma das coisas mais importantes que você deve lembrar ao usar campanhas de compras e anúncios de 

produtos é usar as mesmas estratégias que já conhece de outros anúncios. As técnicas como definir 

uma segmentação apropriada, usar palavras-chave negativas e o monitoramento regular continuam 

sendo importantes. Assim, ao configurar suas campanhas de compras, não se esqueça de todas as 

melhores práticas que você já conhece. 

 

❑ Regras automatizadas e lances automáticos do 

Microsoft Advertising  

As regras automatizadas e os lances automáticos do Microsoft Advertising proporcionam mais controle e 

flexibilidade para você habilitar suas campanhas, ajustar orçamentos e enviar alertas por email. Com as 

regras automatizadas, você pode alterar lances de palavras-chave automaticamente, monitorar o 

desempenho de um grupo de anúncios, além de iniciar e interromper sua campanha em momentos 

predefinidos.  

Ao final deste Guia de estudos, além de entender como funcionam os diversos tipos de regras 

automatizadas e lances automáticos do Microsoft Advertising, você também saberá como: 

• Criar uma regra automatizada para otimizar sua campanha, seus grupos de anúncios, anúncios ou 

palavras-chave. 

• Elevar seus lances ou orçamentos com base em metas de desempenho definidas para taxas de 

cliques, conversões da campanha e outras. 

• Configurar regras flexíveis e recorrentes para iniciar ou interromper as campanhas de acordo com 

a data, hora, orçamento ou outros critérios estabelecidos por você. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50886/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51060/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/50886/1-500
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• Editar, pausar ou excluir regras automatizadas. 

Regras automatizadas e lances automáticos do Microsoft Advertising 

As tarefas mais comuns de definição de lances, orçamentos e planejamento de campanhas que os 

pequenos e grandes anunciantes realizam correspondem a regras automatizadas do Microsoft 

Advertising. A capacidade de programar os ajustes de lances de palavras-chave e as operações da 

campanha por dia, semana e mês pode gerar uma economia de custo e ganhos de eficiência inestimáveis. 

Imagine que você esteja veiculando uma campanha com orçamento estrito, que varia de um mês para 

outro. Provavelmente, você não quer ficar olhando para o relógio às 23h58, esperando para alterar os 

orçamentos no final de cada mês. As regras automatizadas possibilitam o lançamento oportuno de uma 

campanha mesmo que você esteja de férias, desconectado. Você pode aumentar automaticamente os 

lances de grupo de anúncios e palavra-chave nos picos de movimento; por exemplo, em datas especiais, 

e, se for conveniente, receber emails quando as regras forem implementadas e fizerem alterações. 

Exemplos de regras automatizadas e lances automáticos comuns 

Embora seja necessário monitorar sua campanha, muitas tarefas podem ser automatizadas. Veja aqui 

alguns exemplos de como os anunciantes usam as regras automatizadas e os lances automáticos do 

Microsoft Advertising para ajudar no gerenciamento de suas campanhas. 

• Para iniciar e interromper campanhas em eventos especiais, como a Black Friday ou vendas 

especiais na final de um campeonato. 

• Para evitar que o limite máximo de um orçamento interrompa as campanhas com melhor 

desempenho. 

• Para manter os anúncios na primeira página. 

• Para evitar custos com palavras-chave ou anúncios de baixo desempenho. 

Saiba mais sobre Formas de usar as regras automatizadas e como criá-las. 

Como criar uma regra automatizada do Microsoft Advertising 

Na guia Campanhas, Grupos de Anúncios, Anúncios ou Palavras-chave, clique em Automatizar para ver 

todas as regras que você pode definir. Escolha o que você quer que aconteça e quando isso deve 

acontecer. Clique em Salvar. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51131/1
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Como criar uma regra automatizada específica 

Digamos que você deseja exibir anúncios de uma liquidação por tempo limitado no dia de ano novo. Mas 

quer fazer isso sem precisar trabalhar na passagem do ano. Antes de criar as regras, você precisa criar a 

campanha completa do evento especial, com palavras-chave e anúncios. Defina o status da campanha 

como Pausado. Quando a campanha estiver pronta, crie a primeira regra, para iniciar a campanha, e a 

segunda, para pausá-la novamente no final do dia: 

Clique em Campanhas na parte superior da página e clique na guia Campanhas. Clique em Automatizar 

e selecione Habilitar campanha quando. E defina o seguinte: 

Aplicar a: Campanhas selecionadas 

Fazer isto: Habilitar campanhas 

Com que frequência: Uma vez, 1 de janeiro, 00:00 

Você também pode criar uma segunda regra para interromper a campanha no final do dia. Clique em 

Campanhas na parte superior da página e clique na guia Campanhas. Clique em Automatizar e 

selecione Pausar campanhas quando. E defina o seguinte: 

Aplicar a: Campanhas selecionadas 

Fazer isto: Pausar campanhas 

Com que frequência: Uma vez, 2 de janeiro, 00:00 

Saiba mais e assista ao nosso vídeo sobre como Automatizar suas campanhas do Microsoft Advertising. 

Notificar-me quando 

Também é possível definir uma regra automatizada para avisá-lo por email quando determinados 

critérios são atendidos, mas que não faz alterações. Na guia Campanhas, Grupos de Anúncios, Anúncios 

ou Palavras-chave, clique em Automatizar e em Notificar-me quando. Crie uma regra conforme 

descrito acima. Clique em Salvar. 

Quando os critérios forem atendidos, você receberá uma notificação por email.* 

https://www.youtube.com/watch?v=MqUtBfxMuno
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Estratégias de otimização de lances 

A estratégia de lances definida informa ao Microsoft Advertising como você deseja gerenciar seus lances. 

Não importa qual é a estratégia de lances usada; o Microsoft Advertising sempre respeita o limite do seu 

orçamento. No momento, há cinco opções de estratégias de lances: Manual, CPC Otimizado, Maximizar 

Cliques, Maximizar Conversões e CPA de Destino. 

Comparação das estratégias de lances: 

 

1. Com a estratégia de lances Manual, você define os lances dos grupo de anúncios e das palavras-

chave, e o Microsoft Advertising sempre usa esses lances. 

 

2. CPC otimizado (custo por clique) é a estratégia de lances padrão quando você cria uma nova 

campanha. Com o CPC otimizado, você define os lances dos grupos de anúncios e das palavras-

chave, e o Microsoft Advertising ajusta seus lances automaticamente em tempo real para 

aumentar suas chances de conversão. Seu lance pode ser aumentado nas buscas com mais 

chances de conversão e reduzido nas buscas com menos chances de conversão (a alteração para 

cima ou para baixo será feita depois que aplicarmos os ajustes de lances que você definiu).  

 

3. Com Maximizar cliques, você não precisa definir os lances dos grupos de anúncios ou das 

palavras-chave. O Microsoft Advertising define seus lances automaticamente em tempo real para 

obter o máximo possível de cliques dentro de seu orçamento. Esse é um limite opcional que pode 

ser definido para garantir que o Microsoft Advertising nunca pague mais que um determinado 

valor por cada clique individual. 

 

4. Com Maximizar conversões , você não precisa definir os lances dos grupos de anúncios ou das 

palavras-chave. O Microsoft Advertising define seus lances automaticamente em tempo real para 

obter o máximo possível de conversões dentro de seu orçamento.  

 

5. Com CPA de destino (custo por aquisição), você não precisa definir os lances dos grupos de 

anúncios ou das palavras-chave. Algumas conversões podem custar mais do que a sua meta, e 

outras podem custar menos, mas o Microsoft Advertising tentará garantir que o custo médio por 

conversão esteja de acordo com sua meta. 

Leia mais sobre os cinco estilos diferentes de lances automáticos. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56786/1-500
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Estratégias de lances incrementais  

Analise a disparidade entre seu lance e o CPC. Se a diferença for muito grande, você poderá começar a 

testar uma redução incremental de seu lance. Isso deve ser feito usando como base uma única palavra-

chave e não com reduções de lances em massa, pois isso pode afetar a posição da sua página.  

Pequenos ajustes de lances incrementais podem ajudar a reduzir seu CPC e, ao mesmo tempo, garantir 

que você mantenha uma parcela importante de impressões e cliques.  

Você pode usar as estimativas de lances da guia Palavras-chave para obter mais insights do mercado e 

orientações sobre lances.  

Configuração da estratégia de lances de uma campanha 

A estratégia de lances é definida em nível de campanha. Para alterar a estratégia de lances de uma 

campanha, clique na guia Configurações da página Campanhas. Em Estratégia de lances, selecione a 

estratégia que você deseja usar. 

Essa estratégia de lances será aplicada a toda a sua campanha. Porém, a qualquer momento, você pode 

definir a estratégia de lances individual para o grupo de anúncios ou a palavra-chave como Manual.  

Modificação da estratégia de lances de um grupo de anúncios ou uma 

palavra-chave 

Se você quer ter controle total sobre alguns lances individuais, pode substituir a estratégia de lances de 

uma campanha para qualquer grupo de anúncios ou palavra-chave. 

Na página Campanhas, clique na guia Grupos de anúncios ou na guia Palavras-chave. Marque a caixa 

de seleção ao lado do grupo de anúncios ou da palavra-chave apropriada. Em Estratégia de lances, 

escolha Usar o lance que defini. 

Melhores práticas para usar Maximizar conversões e CPA de destino 

Para ativar Maximizar conversões ou CPA de destino, sua campanha:  

• Não pode segmentar locais em países/regiões diferentes de Alemanha, Austrália, Canadá, 

Estados Unidos, França e Reino Unido. 

• Deve ter pelo menos 15 dias de dados de conversões. 

• Não pode usar um orçamento compartilhado. 

Maximizar conversões e CPA de destino precisam de tempo para funcionar. Para obter resultados 

melhores, considere este cronograma:  

Preparação: você deve ter pelo menos 30 conversões nos 30 dias anteriores. Para CPA de destino, use o 

CPA médio desse período como CPA de destino.  

Período de aprendizagem: o Microsoft Advertising precisa de duas semanas para se familiarizar com a 

sua campanha. Evite alterar os orçamentos ou as metas de conversão durante esse período, pois isso 
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pode reiniciar o período de aprendizagem. Não é recomendável avaliar o desempenho da estratégia de 

lances com base nessas duas semanas.  

Veiculação da campanha: deixe a campanha ser veiculada por duas a quatro semanas após o período de 

aprendizagem (evitando alterar orçamentos ou metas de conversão, pois isso pode reiniciar o período de 

aprendizagem) e então comece a avaliar o desempenho da estratégia de lances.  

Atraso na conversão: lembre-se de que as conversões podem ocorrer até uma semana depois dos 

cliques associados.  

Avaliação e ajuste: analise o desempenho global da campanha desde o período de aprendizagem e faça 

os ajustes necessários. Para CPA de destino, recomendamos manter os ajustes na faixa de 20% para cima 

ou para baixo.  

• Prazo das conversões: quando as conversões ocorrem mais de sete dias depois dos cliques 

associados, é mais difícil fazer lances eficientes com Maximizar conversões e CPA de destino. Se a 

maioria de suas conversões ocorre mais de sete dias após os cliques associados, recomendamos 

não usar Maximizar conversões ou CPA de destino.  

 

• Conversões offline: se você não carrega ou não pode carregar conversões offline diariamente, 

recomendamos não usar Maximizar conversões ou CPA de destino. Para obter resultados 

melhores, carregue as conversões offline até dois dias após a conversão.  

 

• Audience Ads: ao ativar Maximizar conversões ou CPA de destino, seus anúncios de busca não 

poderão ser transformados em Microsoft Audience Ads.  

Como a estratégia de lances aparece na tabela 

A coluna Tipo de estratégia de lance da tabela na guia Grupos de Anúncios ou Palavras-chave mostra 

qual estratégia de lances está sendo usada. Além disso, na coluna Lance de pesquisa (guia Grupos de 

Anúncios) ou na coluna Lance (guia Palavras-chave), você verá o nome da estratégia de lances entre 

parênteses. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56674/0
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Dicas para usar regras automatizadas e lances automáticos do Microsoft 

Advertising 

Usar limites de CPC ou estimativas de lance máximo e mínimo 

Os anúncios que aparecem na primeira página tendem a receber um número de cliques 

significativamente maior que os anúncios que aparecem em páginas de resultados de busca posteriores. 

Para que seus anúncios sejam exibidos nessas posições mais importantes, o Microsoft Advertising oferece 

estimativas de lances de custo por clique (CPC) para você usar ao configurar seus lances. 

Na guia Palavras-chave, você encontrará três tipos de estimativas de lance disponíveis para ajudar a 

colocar seu anúncio na primeira página quando uma busca corresponder exatamente a suas palavras-

chave. 

Estimativa de oferta de primeira página: o lance que provavelmente você deve definir para que seu 

anúncio seja exibido em qualquer lugar da primeira página de resultados de busca. 

Estimativa de oferta para linha principal: a estimativa de lance que provavelmente você deve definir 

para que seu anúncio seja exibido entre os anúncios na linha principal dos resultados de busca. 

Estimativa de oferta para melhor posição: o lance que provavelmente você deve definir para que seu 

anúncio seja exibido na primeira posição, na parte superior da primeira página de resultados de busca. 

As estimativas de lance de primeira página, linha principal e melhor posição mostram o lance que 

provavelmente será necessário para que seu anúncio atinja o posicionamento de sua preferência nos 

resultados de busca para o dispositivo ou os dispositivos que você está segmentando. Por exemplo, se a 

sua campanha é veiculada somente em dispositivos móveis, a estimativa do lance de primeira página 

refletirá o lance que provavelmente é necessário para alcançar a primeira página dos resultados de busca 

em dispositivos móveis. 
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Para aumentar seus lances a fim de mover seus anúncios para a primeira página, primeiro vá para a 

página Oportunidades. Se houver uma sugestão disponível em Aumente os lances de palavra-chave 

para mover seus anúncios para a primeira página, clique em Exibir Oportunidades. 

Clique em Aplicar. (Para ver mais detalhes, clique em Exibir ou, para remover a oportunidade, clique em 

Ignorar.) 

Atenção à sobreposição de regras 

Imagine que você tem duas regras automatizadas, uma que diminuirá os lances de palavras-chave em 5% 

se a taxa de cliques for menor que 2,5% e outra que aumentará o lance de palavra-chave se o custo por 

conversão for menor que R$ 10,00. Agora, imagine que uma de suas palavras-chave tem uma taxa de 

cliques igual a 2,4% e um custo por conversão de R$ 4,00. Essa situação corresponde às duas regras, e 

seriam feitas duas séries de alterações, o que, nesse caso, pode não ser a melhor opção. 

Tome decisões com base em uma quantidade considerável de dados 

Ao usar as regras automatizadas do Microsoft Advertising, você precisa garantir que as informações 

coletadas são suficientes antes de tomar decisões que afetarão o desempenho. Se cinco pessoas 

entrassem em sua loja no sábado e comprassem um conjunto de mesa e cadeira, você fecharia sua 

empresa de utilidades domésticas ou pararia de vender sofás e poltronas? Provavelmente não; o mesmo 

se aplica aqui. Verifique se as regras que está criando fornecem informações suficientes para que você 

possa tomar uma decisão inteligente. Use dados diários para regras diárias, dados semanais para regras 

semanais e dados mensais para regras mensais. 

Aplique regras automatizadas a subconjuntos de sua conta 

Empresas com vários produtos e serviços devem avaliar a aplicação de regras automatizadas com base no 

desempenho de cada produto ou serviço em sua conta do Microsoft Advertising. Em vez de aplicar uma 

regra automatizada em toda a conta, tente aplicar regras semelhantes com critérios diferentes a 

subconjuntos de sua conta. Dessa maneira, você personaliza regras a subconjuntos diferentes para 

otimizar o desempenho de cada um deles. 

Visualizações 

As visualizações de regras automatizadas possibilitam avaliar o impacto de suas regras automatizadas 

antes de aplicar as alterações correspondentes a sua conta do Microsoft Advertising. Isso pode ajudá-lo a 

definir se os critérios de uma regra automatizada está captando as palavras-chave certas e se as regras 

que você criou terão o impacto desejado. 

Economize tempo com menos cliques 

Ao combinar regras automatizadas com a guia Oportunidades, a opção Salvar este conjunto de 

colunas pode ajudar a otimizar suas campanhas em menos tempo. A nova Exibição Simples da guia 

Oportunidades foi criada para permitir analisar os impactos e aplicar novas oportunidades rapidamente.  

A nova opção Salvar este conjunto de colunas permite salvar suas exibições favoritas na grade 

Campanhas. Agora, você pode se movimentar entre as exibições com pouco trabalho. 
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Editar, pausar ou excluir regras automatizadas 

Na página Regras automatizadas, você pode habilitar, pausar, excluir ou editar suas regras automatizadas. 

Essa página também fornece um histórico das regras que foram utilizadas nos últimos 90 dias. Se a regra 

provocou alguma alteração, haverá um link para visualizar os detalhes, onde serão mostradas todas as 

atualizações feitas pela regra. 

Para habilitar, pausar ou excluir uma regra existente, clique em Regras automatizadas no painel 

esquerdo, sob Operações em Massa. Marque a caixa de seleção ao lado das regras que você deseja 

alterar. Clique em Alterar status e em Habilitar, Pausar ou Excluir. 

Para editar uma regra existente, clique em Regras automatizadas no painel esquerdo, sob Operações 

em Massa. Na coluna Ação (à direita da página), clique em Editar regra. 

Quando você editar uma regra, a regra original será excluída e o Microsoft Advertising criará uma nova 

regra. Assim, é possível acompanhar as alterações resultantes da nova regra e da regra original 

separadamente. 
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Observação: se o autor de uma regra automatizada excluir sua conta, a regra automatizada não será mais 

executada. 

Resumo 

As regras automatizadas e os lances automáticos do Microsoft Advertising funcionam permitindo que os 

anunciantes maximizem sua eficiência usando critérios específicos para fazer alterações na conta do 

Microsoft Advertising. Essas alterações são aplicadas de diversas maneiras. 

Ao criar regras automatizadas, é importante lembrar: 

• As regras automatizadas e os lances automáticos podem ser aplicados a campanhas, grupos de 

anúncios, anúncios e palavras-chave. 

• Ajuste as configurações das regras automatizadas e dos lances automáticos da maneira mais 

adequada para sua campanha e suas metas de publicidade. 

• Ao criar regras, adicione uma regra automatizada de cada vez. 

• Monitore as regras regularmente e use limites de CPC ou estimativas de lance máximo e mínimo. 

• Otimize sua campanha com cinco tipos diferentes de estratégias de lances. 

• A edição de uma regra criada por outra pessoa mudará sua propriedade. 

❑ Scripts do Microsoft Advertising 

Os Scripts do Microsoft Advertising são códigos JavaScript que você pode usar para criar, alterar ou 

excluir itens de sua conta automaticamente com base em critérios personalizados. É possível fazer 

centenas (ou milhares) de alterações em toda a sua conta de uma vez, sem precisar fazer as mudanças 

manualmente.  

Após a leitura deste Guia de estudos sobre Scripts do Microsoft Advertising, você saberá como: 

• Agendar campanhas vinculadas a um lançamento ou uma liquidação 

• Fazer um anúncio ser pausado automaticamente quando o item anunciado estiver fora de 

estoque 

• Criar uma regra para toda a sua conta para aumentar os lances de palavras-chave de 

correspondência ampla 

• Utilizar a opção de importação de scripts do Google 

Usando Scripts do Microsoft Advertising 

Os scripts são mais úteis para pessoas que gerenciam grandes campanhas e/ou um grande número de 

campanhas. Também ajuda ter alguma experiência com o uso de scripts em JavaScript. 

É importante lembrar que os Scripts do Microsoft Advertising podem alterar suas campanhas de modo 

abrangente e que esses scripts não têm um botão "Desfazer". Se você achar essa perspectiva complicada, 

talvez as regras automatizadas sejam mais adequadas para você. 

 

Criar e executar Scripts do Microsoft Advertising 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51130/1
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Para começar, clique em Operações em Massa no painel de navegação esquerdo e clique em Scripts. 

Esta é a página principal de Scripts, onde você verá todos os scripts que já criou. 

 

Clique em Criar script. No editor de scripts, escreva ou cole seu script.  

• Para ver exemplos de scripts que você pode copiar, clique em Mostrar exemplos. 

• Para obter instruções para criar scripts, examine nossa documentação de scripts e, para ver mais 

snippets de scripts que você pode copiar, confira nossos exemplos de código de scripts. 

 

Clique em Salvar. 

Clique em Visualizar para ver uma lista de todas as alterações que este script fará. A visualização de um 

script é opcional, mas fortemente recomendada. Se quiser executar o script imediatamente, clique em 

Executar script agora. Se quiser executar o script em uma determinada hora ou em vários horários 

específicos, clique em Criar agenda. 

Observação: se você tem várias contas e quer executar um script em todas elas, precisará criar o script na 

página Resumo das Contas; clique em Operações em Massa e em Scripts. Se você compartilha contas 

com outros gerentes de contas, saiba que apenas o autor de um script poderá ver e executar esse script. 

https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/scripts/get-started
https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/scripts/examples/
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Visualizar e revisar seus scripts 

É recomendável confirmar a precisão de seus scripts antes que eles sejam executados. Lembre-se, a 

visualização não modifica a sua conta. 

 

Confirme a precisão de seus scripts antes deles serem executados para alinhá-los com suas metas de 

marketing. Verifique se não há scripts conflitantes em execução (ou seja, outras contas para várias contas, 

etc.). 
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Gerenciando scripts  

Depois de executar um script, ele aparecerá em Logs na página principal de Scripts. Nela, você verá 

quando o script foi executado, quanto tempo levou sua execução, quantas alterações foram feitas e 

quantas falharam. Para obter mais informações sobre o que o script fez:  

• Na coluna Resumo do script, clique em Exibir detalhes. 

• Na página Detalhes do log do script, você verá todas as alterações feitas pelo script. 

• Para ver como o script fez essas alterações, além dos erros encontrados e das mensagens de log 

que você incluiu com o script, clique em Logs. 

Para executar um script que você já criou:  

• Localize o script em sua lista de scripts criados previamente na página principal de Scripts. 

• Clique em Executar ou clique em Criar agenda para que o script seja executado em uma 

determinada hora ou em vários horários específicos. 

Scripts e Google Ads  

Você pode usar os scripts que criou no Google Ads; basta colá-los aqui. Quando clicar em Salvar, 

faremos algumas alterações automaticamente para que eles sejam compatíveis com o Microsoft 

Advertising. Porém, você precisará atualizar o script manualmente para corrigir os seguintes problemas 

de compatibilidade:  

• Se o script chamar o seletor de orçamento, ele retornará apenas orçamentos compartilhados. Para 

obter o orçamento individual de uma campanha, você precisa acessá-lo diretamente na 

campanha. 

• Se o script incluir IDs, você precisará transformá-los em cadeias de caracteres, colocando-os entre 

aspas duplas. Por exemplo, será necessário mudar .withIds([1234]) para .withIds("[1234"]). 
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• Se o script chamar o método getStatsFor() de uma entidade, você precisará alterar a chamada 

para getStats() e especificar o intervalo de datas usando o método forDateRange() do seletor. 

• Se o script chamar o método withIds() do seletor de palavras-chave, certifique-se de passar 

apenas uma matriz de IDs de palavras-chave. No Microsoft Advertising, os IDs de palavras-chave 

são exclusivos, então não é necessário passar uma matriz de pares de IDs de grupos de anúncios e 

IDs de palavras-chave. 

Observação: se o script adicionar palavras-chave negativas com o tipo de correspondência ampla, o 

Microsoft Advertising as converterá para o tipo de correspondência de frase ao adicioná-las à conta. O 

Microsoft Advertising não dá suporte ao tipo de correspondência ampla para palavras-chave negativas. 

Resumo 

Você pode acessar facilmente os Scripts do Microsoft Advertising online, que permitem aumentar a 

eficiência significativamente. Os scripts abrangerão diversos cenários de gerenciamento de campanhas. 

Ao considerar as opções de scripts, lembre-se: 

• Reutilize seus scripts do Google Ads; basta copiá-los e colá-los. 

• Você encontrará um script predefinido adequado às suas necessidades nos documentos de 

referência. 

• Possibilite operações complexas escrevendo seus próprio código JavaScript personalizado. 

 

❑ Microsoft Audience Network  

Microsoft Audience Network é uma solução de publicidade nativa semelhante aos Anúncios do Facebook 

(FAN) e à Rede de Display do Google, alimentada pelo Microsoft Graph e pela Inteligência Artificial. 

Os anunciantes podem gerenciar seus investimentos em publicidade nativa com suas campanhas de 

busca ou gerenciar as campanhas publicitárias nativas separadas das campanhas de busca.  

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Veicular anúncios diretamente segmentando os perfis demográfico, profissional e de interesses 

dos usuários.  

• Usar posicionamentos nativos em marcas globais confiáveis, como MSN, Microsoft Outlook e 

Microsoft Edge (somente nos EUA). 

• Exibir seus anúncios nos principais provedores de conteúdo e, se desejar, combinar sites.  

Microsoft Audience Ads  

Os Microsoft Audience Ads são informados pelo Microsoft Graph e acionados pela Inteligência 

Artificial (IA) e Machine Learning para orientar a segmentação do público, a previsão de engajamento, a 

seleção de ofertas personalizadas e o gerenciamento do retorno do investimento.  
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Os Microsoft Audience Ads são uma ótima maneira de alcançar centenas de milhões de clientes fora da 

busca. A grande quantidade de cliques e conversões que os anunciantes recebem, além do desempenho 

aumentado com a IA, os torna uma forma inteligente de segmentar os clientes, além de ser fácil de usar. 

Basta adicionar imagens por meio de extensões e usar a importação do Google para incluir suas 

campanhas da GDN e usar as imagens que estão no Facebook ou no Google. 

 

Microsoft Audience Network oferece suporte a dois formatos de anúncio responsivo: os anúncios 

baseados em imagem e os anúncios baseados no feed. Esses tipos de anúncios responsivos se ajustam 

automaticamente a vários tamanhos e configurações de formatos de anúncios nativos. 

Há duas maneiras convenientes de veicular Microsoft Audience Ads, com níveis de controle diferentes: 

• Comece com campanhas de busca e adicione imagens para estender suas campanhas para a 

publicidade nativa. 

• Gerencie suas campanhas e seu orçamento separados de suas campanhas de busca. 

Anúncios baseados em imagens  

Os anúncios baseados em imagens são anúncios responsivos compatíveis em várias plataformas. Isso 

significa que é fácil usar seus ativos existentes da Rede de Display do Google e do Audience Network do 

Facebook. 

 

Anúncios baseados no feed 

Use audiências de produtos para o remarketing de usuários com base nas IDs de produtos específicos 

com os quais eles interagiram. Você pode promover esses anúncios para eles com as mesmas IDs de 

produtos (também chamado de remarketing dinâmico). 

 

Observação: para usar Audiências de Produtos, atualize sua tag do UET com um código de rastreamento 

adicional para capturar o tipo de página e a ID do produto. 
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É simples começar. Carregue uma imagem ou copie uma URL no Microsoft Advertising, e o Microsoft 

Advertising formatará seu conteúdo de acordo com a aparência exclusiva do site do provedor de 

conteúdo para exibição em smartphones, tablets ou laptops.  

Isto é o que não mudou: 

• Como nos anúncios de busca, você paga apenas quando alguém clica em seu anúncio. 

• Use as ferramentas conhecidas de configuração e gerenciamento de campanhas que estão 

totalmente integradas com o Microsoft Advertising. 

• Controle as campanhas de Microsoft Audience Ads usando modificadores de lances, de maneira 

semelhante a outros modificadores de lances no Microsoft Advertising. 

• Carregue imagens facilmente usando Extensões de Imagens. 

• Use os relatórios existentes, como os relatórios Campanhas e Audiências, para campanhas de 

audiência. 

• Gerencie usando ferramentas e interfaces de anúncios de busca familiares: o Microsoft Advertising 

online, o Microsoft Advertising Editor e a API do Microsoft Advertising.* 

 

Saiba mais sobre todas as especificações de criação de Microsoft Audience Ads.  

 

 

Microsoft Graph  

https://advertising.microsoft.com/creative-specs


 

  Microsoft Advertising 

Com base no Bing e na busca, o Microsoft Graph recentemente ampliou nossa oferta de publicidade com 

dados de consumidores do Microsoft Graph. 

Com o desenvolvimento de um conhecimento intenso do público de dados corporativos e de 

consumidores reunidos pela Microsoft, você pode escolher uma ou várias dimensões: 

• Segmentação por intenção do usuário: remarketing, in-market audiences, audiências 

personalizadas, audiências de produtos 

• Segmentação por perfil do usuário: segmentação de perfis do LinkedIn e segmentação por idade 

e sexo  

• Local e dispositivo: segmentação regional e segmentação por dispositivo  

 

 

 

 

Resumo 

Microsoft Audience Network é uma solução baseada em desempenho com inteligência artificial que 

permite alcançar públicos altamente relevantes usando o Microsoft Graph.  

Conclusões principais: 
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• Microsoft Audience Network incrementa o volume e as conversões por meio de posicionamentos 

de conteúdo nativo com marcas seguras. 

• Microsoft Audience Network alcança públicos-alvo em várias propriedades da Microsoft, como 

MSN, Microsoft Outlook e Microsoft Edge.  

 

❑ Microsoft Audience Network: fluxo de trabalho das 

campanhas de busca  

Microsoft Audience Network é uma solução de marketing de público em que os anunciantes podem 

gerenciar suas campanhas de audiência junto com suas campanhas de busca ou os anúncios de audiência 

com seus anúncios de busca. Alimentados pelo Microsoft Graph e a Inteligência Artificial (IA), os 

Microsoft Audience Ads aparecem em Microsoft Audience Network.  

Após a leitura deste Guia de estudos sobre as campanhas de busca e o fluxo de trabalho de Microsoft 

Audience Network, você saberá como: 

• Criar posicionamentos de anúncios em vários dispositivos que incluem sites premium como MSN, 

Microsoft Outlook, o navegador Microsoft Edge e outros parceiros.  

• Medir o desempenho de Microsoft Audience Ads.  

• Adicionar Extensões de Imagens em suas campanhas de busca. 

Microsoft Audience Ads 

Microsoft Audience Network usa sinais de intenção do consumidor, que incluem o histórico de buscas, o 

histórico de navegação, o conteúdo da página e informações de demografia. Esses sinais, combinados 

com funcionalidades de Inteligência Artificial e Machine Learning, fornecem conteúdo altamente 

relevante para os usuário e determinam quais anúncios devem ser exibidos. Os Microsoft Audience Ads 

oferecem posicionamentos e segmentação de público de alta qualidade, pois ajuda a segmentar o 

público-alvo, em vez de posicionamentos. 

Criar e otimizar Microsoft Audience Ads 

Esses posicionamentos de anúncio servem para vários dispositivos e incluem sites premium de marcas 

seguras como MSN, Microsoft Outlook, Microsoft Edge, entre outras. Os cliques nesses anúncios levarão 

os usuário à página de destino que você especificou ao criar seus anúncios. 

Para criar um novo anúncio com seu formato de anúncio de audiência preferido, clique em Criar anúncio 

na guia Anúncios. Selecione Anúncio de Texto Expandido como Tipo de anúncio.  

Ao definir o título, o texto e as URLs dos anúncios, lembre-se que trata-se de um anúncio de audiência e 

não um anúncio de busca. Os anúncios de audiência funcionam melhor com texto informativo, em vez de 

calls to action.  

Marque a caixa de seleção Preferir formato de anúncio de audiência. Clique em Salvar. 
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Para ajustar os lances para definir seu nível de participação nos Microsoft Audience Ads, nas guias 

Campanhas ou Grupos de Anúncios, clique no nome da campanha ou do grupo de anúncios que você 

deseja ajustar. Clique em Configurações. Em Configurações avançadas, clique em Anúncios de 

audiência.  

Selecione Aumentar em se quiser investir mais pesado em Microsoft Audience Ads para esta campanha 

ou este grupo de anúncios. Você pode ajustar o lance até 900% para participação máxima.  

Selecione Diminuir em se quiser investir menos. Para cancelar Microsoft Audience Ads totalmente, 

diminua seu lance em 100%.  

Saiba mais sobre Microsoft Audience Ads. 

Busca de Microsoft Audience Ads  

Pela primeira vez, os dados de intenção de busca podem ser usados fora da busca para criar uma 

correspondência eficiente entre a intenção do usuário e sua oferta. Além de segmentar palavras-chave, 

quanto mais dimensões de segmentação você selecionar, mais impressões poderá obter com Microsoft 

Audience Ads. 

A IA e o Machine Learning orientam a seleção dos anúncios e a correspondência de relevância, 

juntamente com a previsão de preços, cliques e conversões, podendo ajudar no retorno do investimento. 

Você pode usar categorias de segmentação para voltar-se para seu público-alvo. As diferentes dimensões 

de segmentação incluem: idade, sexo, local, dispositivo, público, empresa, trabalho e setor.  

Pense na estrutura organizacional da seguinte maneira:  

1. Marketing de intenção do usuário  

• Remarketing em Links Patrocinados 

• In-market audiences  

• Audiências personalizadas 

• Audiências de produtos 

2. Segmentação por perfil do usuário  

• Segmentação de perfis do LinkedIn  

• Segmentação por idade e sexo  

3. Local e dispositivo 

• Segmentação regional  

• Segmentação por dispositivo 

Além de segmentar palavras-chave, quanto mais dimensões de segmentação você selecionar, mais 

impressões poderá obter com Microsoft Audience Ads. Você pode combinar dimensões de segmentação 

da seguinte maneira:  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56674/0
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• Vários segmentos dentro de cada dimensão são combinados com uma expressão OU 

• Vários segmentos entre as diferentes dimensões são combinados com uma expressão E 

 

Adicionar Extensões de Imagens  

As imagens têm um papel fundamental para chamar a atenção das pessoas e promover cliques. Você 

pode definir a imagística a ser usada em seus anúncios associando Extensões de Imagens com sua 

campanha ou seu grupo de anúncios. Se não tiver Extensões de Imagens, nosso sistema poderá usar 

Anotações de Imagens automaticamente para aumentar o número de posicionamentos de seu Microsoft 

Audience Ad. As Anotações de Imagens são imagens de bancos de imagens licenciadas que passam pela 

revisão editorial de qualidade e relevância e depois são correlacionadas com os anúncios apropriados. 

Para configurar Extensões de Imagens, clique em Extensão de Anúncio na página da campanha. Escolha 

Extensões de Imagens e a campanha ou o grupo de anúncios. Clique em Criar extensão de anúncio.  

Selecione uma imagem existente em sua biblioteca de Extensões de Imagens salva ou carregue uma 

nova imagem.  

É recomendável carregar a maior imagem possível. Ao fazer upload da imagem, ela será cortada 

automaticamente com uma das quatro taxas de proporção predefinidas para você usar. Se não gostar 

dos cortes automáticos das imagens menores, você poderá cortá-las novamente ou substituí-las por 

outras imagens de mesmo tamanho. 

 

MSN (imagem acima)  
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Microsoft Outlook (imagem acima)  

 

Microsoft Edge (imagem acima) 

Observação: ao anunciar na Rede de Display do Google, no Audience Network do Facebook ou no Yahoo 

Gemini, você pode usar os mesmos ativos criativos utilizados no Microsoft Advertising online.  

Lembre-se das seguintes dicas:  

• As imagens devem ser relevantes para o anúncio e a página de destino. Recomendamos usar 

imagens que se encontrem na página de destino do anúncio para assegurar sua relevância.  

• Não pode haver texto incorporado nas imagens. 

• São aceitas somente imagens em alta resolução para que elas não fiquem pixelizadas, nem 

tenham sua qualidade reduzida nas diferentes telas. 

• Antes de enviar as imagens, verifique se sua aparência está boa em todas as taxas de proporção, 

mesmo depois do corte inteligente. Se necessário, forneça imagens separadas para cada taxa de 

proporção.  

• Forneça várias imagens para o posicionamento máximo e para evitar cansar o usuário. 
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Se a sua campanha não tiver alguma das seguintes taxas de proporção, poderá haver menos 

posicionamentos e menos tráfego, então recomendamos enfaticamente enviar imagens com todas as 

proporções. 

 

Avalie seu desempenho 

É fácil medir o desempenho de Microsoft Audience Ads. Na página Relatórios, clique no relatório que 

você deseja gerar. Por exemplo, o Relatório de desempenho da campanha. Em Colunas, abaixo de 

Atributos, você encontrará a Distribuição de anúncios. 

• Essa coluna mostrará a Pesquisa de cliques e impressões que ocorreram em uma página de 

resultados de busca. 

• Essa coluna exibirá a Audiência de cliques e impressões que se aplicam a Anúncios de Audiência. 

 

Configure o Rastreamento Universal de Eventos (UET) 
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Você pode melhorar o entendimento que o Microsoft Advertising tem dos interesses dos usuários 

colocando tags do Rastreamento Universal de Eventos (UET) em seu site e configurando listas de 

remarketing. Isso permitirá segmentar seus anúncios para pessoas que já acessaram ou interagiram com 

o seu site. Lembre-se de que a configuração de tags do UET é a única maneira de acompanhar 

conversões. 

Saiba mais sobre as tags do UET e as listas de remarketing.  

Resumo 

A extensão de suas campanhas de busca com Microsoft Audience Ads pode ajudar a alcançar públicos 

além da busca e obter mais cliques de alta qualidade e conversões. 

Ao considerar as opções de Microsoft Audience Ads, lembre-se: 

• Os Microsoft Audience Ads são únicos porque são segmentados para os usuários de acordo com 

nosso entendimento dos interesses deles via Microsoft Graph e Inteligência Artificial.  

• Com as funcionalidades de dados de busca usadas fora da busca, os Microsoft Audience Ads 

criam correlações eficientes entre a intenção do usuário e a oferta de um anúncio.  

• Com os Microsoft Audience Ads, você pode alcançar centenas de milhões de pessoas por meio de 

sites premium de marcas seguras, como MSN, Outlook, o navegador Edge e outros parceiros. 

❑ Microsoft Audience Network: fluxo de trabalho das 

campanhas de audiência 

Microsoft Audience Network é uma solução de publicidade nativa semelhante aos Anúncios do 

Facebook (FAN) e à Rede de Display do Google, alimentada pelo Microsoft Graph e pela Inteligência 

Artificial. 

Os anunciantes podem gerenciar seus investimentos em publicidade nativa com suas campanhas de 

busca ou gerenciar as campanhas publicitárias nativas separadas das campanhas de busca.  

MSAN permite que os anunciantes veiculem anúncios em uma nova rede separada que segmenta 

diretamente os posicionamentos nativos dos perfis demográficos, profissionais e de interesses dos 

usuários com as melhores marcas globais e seguras, como MSN, Microsoft Outlook e o navegador 

Microsoft Edge (somente nos EUA). 

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Usar a ferramenta de Importação do Google para campanhas de audiência 

• Aperfeiçoar o gerenciamento de campanhas e do desempenho 

• Tirar proveito de anúncios baseados no feed para segmentar clientes fora da busca 

Importação do Google para campanhas de audiência 

A ferramenta de Importação do Google conecta sua conta do Microsoft Advertising com sua conta do 

Google Ads para que seja possível importar automaticamente suas campanhas de busca do Google Ads 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/53056/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51050/0-500
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para o Microsoft Advertising, além de importar suas campanhas de audiência da mesma forma da Rede 

de Display do Google.  

A importação do Google para campanhas de audiência tem os mesmos limites para campanhas e 

imagens que a importação do Google para campanhas de busca. Ou seja, 20.000 campanhas e 3.000 

imagens por operação de importação. Os limites da conta também são 20.000 campanhas e 3.000 

imagens. 

• Economize tempo configurando e gerenciando suas campanhas de audiência. Você não 

precisa criar suas campanhas de Microsoft Audience Ads desde o início. Basta importar suas 

campanhas da Rede de Display do Google (GDN) para o Microsoft Advertising, incluindo todas 

as imagens para começar ou para gerenciar campanhas existentes com mais eficiência. 

• Controle suas campanhas de audiência no Microsoft Advertising e na Rede de Display do 

Google (GDN) agendando as importações da GDN. Sincronize as importações 

automaticamente, incluindo a importação de todas as suas imagens. Isso ajuda a poupar 

tempo para você poder se concentrar no que realmente é importante. 

• Importe campanhas com facilidade 

Importe diretamente no Microsoft Advertising online usando suas informações de logon da 

GDN; não é necessário usar planilhas. Agende as importações para que ocorram 

automaticamente uma vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente, e analise o histórico 

de importação.  

• Transfira campanhas de audiência em grande escala 

Importe 20.000 campanhas de display e transfira novas entidades, como campanhas de 

audiência, grupos de anúncios, imagens e anúncios de display responsivos. 
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Veja aqui algumas coisas que você deve lembrar ao usar a importação do Google para campanhas de 

audiência: 

• Exclusões de posicionamento de campanhas: para importar exclusões de posicionamento 

de campanhas do Google Ads, selecione Exclusões de sites nas Opções de Importação 

Avançadas. 

• Segmentos de local e ajustes de lances: se não for possível mapear o local do Google Ads, 

nós usamos o local pai e mostramos um aviso durante a importação. Se não houver um local 

pai, será exibido um erro durante a importação. 

• Segmentos de local negativos: se não for possível mapear o local do Google Ads, será 

exibido um erro durante a importação. 

• Extensões de anúncio: as extensões de anúncio serão importadas para a biblioteca de sua 

conta, mas, no momento, o Microsoft Advertising não dá suporte à associação de nenhuma 

extensão de anúncio com campanhas de audiência. As associações não serão importadas. 

• Importação do Google para in-market audiences: disponível para os participantes do 

programa beta em campanhas de audiência separadas. 

Gerenciamento de campanhas e do desempenho 

No marketing de busca, quanto menor for o número da posição média, maior poderá ser o 

desempenho (CTR). 

Para Microsoft Audience Network, se a sua posição média não for um número menor ou igual a 3,5, 

provavelmente você não aparecerá em nossos posicionamentos premium, como o painel de 

informações de MSN na página inicial. 

Você pode usar o Relatório do site do editor na guia Dimensões ou na guia Relatórios (coluna URL 

do site) para ver as posições médias por provedor de conteúdo individual. O Outlook já deve aparecer 

como “posição média 1”, enquanto o MSN deve estar mais baixo. Assim, o aumento do lance pode 

ajudar a melhorar a posição média para MSN e, consequentemente, seu desempenho. 
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Observação: o volume que você obtém depende de sua segmentação e seu lance.  

Microsoft Audience Ads baseados no feed 

O Microsoft Advertising recomenda usar campanhas de compras com audiências de produtos e 

campanhas baseadas no feed de produtos para Microsoft Audience Ads. Ambas oferecem uma 

segmentação eficiente e um desempenho melhor, enquanto você tem acesso a centenas de milhões de 

clientes em sites premium fora da busca. 

Segmentação de audiências de produtos (remarketing baseado em produtos) 

• As audiências de produtos, também hamadas de “remarketing dinâmico”, consistem em listas de 

remarketing de produtos. Você pode segmentar os clientes com base nas IDs de produtos 

específicos com os quais eles interagiram e promover essas mesmas IDs de produtos para eles.   

• A tag do Rastreamento Universal de Eventos (UET) atualizada é necessária (Tipo de Página, ID do 

Produto). 

• Segmentação com base na atividade no site. 

Para começar, atualize sua tag do UET com dois parâmetros adicionais:  

1. ID do Produto  

2. Tipo de Página 

Eles são necessários para Audiências de Produtos e ajudarão a segmentar um público específico, pois 

você precisará, antes de mais nada, de uma ID do Produto. Escolha “Audiências de Produtos” como 

dimensão de segmentação de Microsoft Audience Ads. 

Segmentação baseada no feed de produtos 

• As campanhas baseadas no feed de produtos são campanhas de compras de audiência e podem 

ser usadas para mobilizar clientes que não visitaram seu site recentemente. 

• Não são necessárias tags do UET (embora sejam recomendáveis; veja a observação abaixo). 

• Segmentação com base na atividade em Microsoft Audience Network. A Inteligência Artificial (IA) 

é usada para identificar os usuários que têm interesse em sua SKU com base em sua atividade e 

apresentar a eles o produto certo no momento certo.  

Observação: o Microsoft Advertising recomenda usar uma tag do UET como uma ótima maneira de 

começar, se ainda não for possível atualizar seu código de UET e você estiver servindo Audiências de 

Produtos.  
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Para começar, crie uma nova campanha de compras para segmentar públicos com campanhas de 

Microsoft Audience Ads. Segmente seu feed. Se necessário, aplique as dimensões de segmentação de 

público para melhorar o desempenho; comece de maneira ampla. 

 

 

Resumo 

Microsoft Audience Network é uma solução de publicidade alimentada por IA semelhante aos Anúncios 

do Facebook e à Rede de Display do Google. O fluxo de trabalho de campanhas de audiência de 

Microsoft Audience Network foca a otimização de suas campanhas existentes. Ele é alimentado pelo 

Microsoft Graph, que ajuda a incrementar seu desempenho em publicidade nativa de alta qualidade. 

Microsoft Audience Network oferece posicionamentos com marcas seguras e tipos de segmentação 

exclusivos, como a segmentação de perfis do LinkedIn. 

Conclusões principais: 

• Tenha acesso a centenas de milhões de clientes em sites premium fora da busca com MSAN. 

• Agende e sincronize suas importações usando a ferramenta de Importação do Google.  

• Os Microsoft Audience Ads baseados no feed podem melhorar o desempenho de sua campanha.  

❑ Segmentação de perfis do LinkedIn  

O Microsoft Advertising é a única plataforma de publicidade (além do LinkedIn) que permite a 

segmentação de clientes potenciais com base nas informações de seus perfis do LinkedIn. Você pode 

segmentar clientes de acordo com seu Setor e sua Função de trabalho.   

Embora o Microsoft Advertising não inclua uma dimensão Porte da Empresa oficial, também é possível 

filtrar as empresas disponíveis para segmentá-las pelo tamanho que você quer alcançar. 

A segmentação de perfis do LinkedIn não restringirá o público-alvo de seus anúncios. Por exemplo, ao 

segmentar uma empresa específica, você não exclui as pessoas que não trabalham naquela empresa.   

Após a leitura deste Guia de estudos, você saberá como: 

• Configurar a segmentação de perfis do LinkedIn em uma nova campanha  

• Configurar a segmentação de perfis do LinkedIn em um grupo de anúncios 

• Configurar a segmentação de perfis do LinkedIn nas guias Configurações e Demografia de uma 

campanha ou um grupo de anúncios existentes 
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Configurar em uma nova campanha 

Ao criar uma campanha, clique em Alvos de campanha. Em seguida, clique em Editar categorias de 

destino. Selecione Empresa, Setor e/ou Função de trabalho. 

Para cada tipo de segmento, clique em Editar alvo. Busque ou procure empresas, setores e/ou funções 

e clique em Segmento nas opções apropriadas. Clique em Concluído para cada tipo de segmento. Por 

fim, defina um ajuste de lance para cada segmento. 

 

Lembre-se de que a segmentação de perfis do LinkedIn não segmenta cada pessoa via LinkedIn, mas 

um grupo de usuários que atende aos critérios. Por exemplo, o usuário deve estar no Bing e ter um ID 

do LinkedIn. 

Estes são exemplos de tipos de empresas disponíveis para a segmentação. São mais de 80.000 

empresas. 

 

Da mesma forma, há 145 setores disponíveis para a segmentação, além de muitas funções.  
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Configurar em um grupo de anúncios 

Depois de clicar em Criar grupo de anúncios, procure a seção Destinos de grupos de anúncios e 

clique em Editar categorias de destino. Selecione Empresa, Setor e/ou Função de trabalho. 

Se já tiver definido esse tipo de segmento em nível de campanha, você verá a opção Usar minhas 

configurações da campanha ativada. Para editar esse tipo de segmento para esse grupo de anúncios, 

desative a opção e clique em Editar alvo. 

Busque ou procure empresas, setores e/ou funções e clique em Segmento nas opções apropriadas. 

Clique em Concluído para cada tipo de segmento. Por fim, defina um ajuste de lance para cada 

segmento. 

Configurar na guia Configurações de uma campanha ou um grupo de 

anúncios existentes 

Na guia Configurações da campanha ou do grupo de anúncios, procure a seção Alvos de campanha 

ou Alvos de grupos de anúncios e clique em Editar categorias de destino. Selecione Empresa, Setor 

e/ou Função de trabalho. 

Se estiver na guia Configurações de um grupo de anúncios e já tiver definido esse tipo de segmento 

em nível de campanha, você verá a opção Usar minhas configurações da campanha ativada. Para 

editar esse tipo de segmento para esse grupo de anúncios, desative a opção e clique em Editar alvo. 

Busque ou procure empresas, setores e/ou funções e clique em Segmento nas opções apropriadas. 

Clique em Concluído para cada tipo de segmento. Por fim, defina um ajuste de lance para cada 

segmento. 

Configurar na guia Demografia de uma campanha ou um grupo de anúncios 

existentes  

Na guia Demografia da campanha ou do grupo de anúncios (nem todos os usuários têm essa guia 

ainda), clique em Empresa, Setor ou Função de trabalho. Clique em Adicionar empresa, Adicionar 

setor ou Adicionar função de trabalho. 

Busque ou procure uma empresa, um setor ou uma função e defina um ajuste de lance correspondente. 

Clique em Salvar. 

Observação: não é possível segmentar mais de 1.000 empresas em um único grupo de anúncios ou uma 

única campanha 

Para saber mais sobre ajuste de lances, veja Como segmentar meus clientes ao ajustar meus lances.  

Resumo 

Em termos de remarketing, pense na segmentação de perfis do LinkedIn como "Somente Lance" e não 

como "Público-alvo e Lance". Ela está disponível para campanhas de Anúncios de Texto Expandido, 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/51004/1
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campanhas de anúncios de busca dinâmicos e Campanhas de Compras do Bing, e sua configuração é 

muito fácil.  

Conclusões principais 

• Você pode usar a segmentação de perfis do LinkedIn com base na Empresa, no Setor e nas 

Funções de trabalho dos clientes.  

• Defina a segmentação de perfis do LinkedIn, juntamente com outras configurações de 

segmentação, na quarta etapa do processo de criação de campanhas. 

 

❑ Hotel Ads  

Hotel Ads é uma experiência de busca criada para apresentar preços de diárias em tempo real aos 

possíveis clientes nas páginas de resultados de busca do Bing e no Bing Mapas. O Hotel Ads 

complementa campanhas de anúncios existentes, permitindo alcançar viajantes que desejam fazer uma 

reserva agora. 

Após a leitura deste Guia de estudos sobre o Hotel Ads, você saberá como: 

• Organizar Hotel Ads em cinco categorias: cliente, contas, subcontas, grupos de hotéis e hotéis. 

• Fazer alterações em massa em Hotel Ads. 

• Navegar pelo Microsoft Advertising Hotel Center.  

• Cumprir os requisitos necessários e seguir as políticas do Bing.  

 

Inscrição em Hotel Ads  
 

Para usar Hotel Ads, você precisa se inscrever com o seu gerente de conta. Como parte do processo de 

inscrição, você decide como deseja enviar os dados de seu itinerário para o Bing. Suas opções são enviar 

as alterações para o Bing, fazer o Bing solicitar todos os dados de itinerário ou fazer o Bing solicitar os 

dados de itinerário que você identificar como alterados. 

Você também trabalha com o seu gerente de conta para importar seus dados de hotéis e pontos de 

venda. O feed de hotéis é um documento XML que descreve os hotéis que você deseja anunciar. O feed 

fornece o nome, endereço, número de telefone e coordenadas geográficas do hotel.  

O feed de pontos de venda é um documento XML que descreve os sites que os usuários utilizam para 

reservar quartos. O feed fornece um ponto de venda (PDV) para cada site de reservas ao qual você dá 

suporte. Um PDV descreve o nome de exibição e a URL do PDV, além dos critérios de correspondência 

do usuário a um PDV.  

Depois de importar os feeds de hotéis e de pontos de venda no Bing, você poderá enviar ao Bing os 

dados de itinerário dos hotéis de sua propriedade. Para especificar os itinerários, será necessário usar 

mensagens de transação para atualizar os dados de hotéis.  

A maneira como você envia as mensagens para o Bing depende do modo escolhido ao se inscrever. Se 

você escolher o modo push, será necessário que o Microsoft Advertising crie uma mensagem de 

https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/transaction-message/transaction-message
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transação por push. Se escolher um dos modos pull, será necessário que o Microsoft Advertising crie 

uma mensagem de transação por pull.  

 

Saiba mais sobre como criar campanhas de Hotel Ads e especificar lances. 

A estrutura de Hotel Ads  

 
Hotel Ads tem cinco níveis de organização: cliente, contas, subcontas, grupos de hotéis e hotéis. 

• Um cliente contém uma ou mais contas. Cada cliente tem uma ID do cliente, que é associada ao 

nome da empresa e seu endereço. Em nível de cliente, pelo menos uma pessoa é designada como 

Super Administrador. Ela tem acesso administrativo a todas as contas. 

 

https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/hotel-service/hotel-api
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• As contas contêm uma ou mais campanhas e incluem informações sobre moeda, fuso horário, se 

você deseja pagar antecipadamente (opção pré-paga) ou depois (opção pós-paga), seu método 

de pagamento (forma de pagamento principal) e as pessoas que têm acesso a cada conta 

(usuários).  

 

• As subcontas contêm um ou mais grupos de hotéis e especificam seu orçamento diário, lance 

padrão e multiplicadores de lances, além de um limite máximo do lance para todos os seus hotéis. 

Observação: por enquanto, você pode ter apenas uma subconta, e todos os hotéis de seu feed 

pertencem a essa subconta.  

 

• Os grupos de hotéis são opcionais e pertencem a uma única subconta, contendo um ou mais 

hotéis. Depois que você se integrar a Hotel Ads, todos os seus hotéis pertencerão ao grupo de 

hotéis “Não agrupados”. Um grupo de hotéis pode substituir o lance ou os multiplicadores de 

lances de sua subconta, ou herdá-los.  

 

• Os hotéis estão no nível mais baixo em que é possível definir lances e multiplicadores de lances. 

Os hotéis podem herdar lances e multiplicadores de um grupo de hotéis ou diretamente da 

subconta. Também é possível especificar lances e multiplicadores em nível de hotel, e isso 

substituirá as configurações em nível de grupo de hotéis ou de subconta.  
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Fazendo alterações em massa em Hotel Ads 

Você pode atualizar seus lances, multiplicadores de lances e suas associações de grupo de hotéis em 

massa na interface do usuário do Microsoft Advertising Hotel Center, por upload de CSV e também na 

API Hotéis. 

Como editar lances e estratégias de lances em massa no Microsoft 

Advertising 

Na guia Visão geral, clique em Exibir por... e selecione Hotel ou Grupo de hotéis. Marque a caixa de 

seleção na tabela para selecionar os hotéis ou grupos de hotéis que você deseja editar em massa. Você 

também pode buscar hotéis ou grupos de hotéis específicos na caixa de pesquisa acima da tabela.  

Clique em Edição em massa e selecione Definir lance e estratégia de lance. Insira os detalhes do lance e 

da estratégia de lances. Clique em Salvar.  

Como editar multiplicadores de lances em massa no Microsoft Advertising 

Na guia Visão geral, clique em Exibir por... e selecione Hotel ou Grupo de hotéis. Marque a caixa de 

seleção na tabela para selecionar os hotéis ou grupos de hotéis que você deseja editar em massa. Você 

também pode buscar hotéis ou grupos de hotéis específicos na caixa de pesquisa acima da tabela.  

Clique em Edição em massa e selecione Definir multiplicadores de lance. Insira os detalhes de Tipo de 

dispositivo, País/região do usuário, Duração da estadia e Dia do check-in.  

*Opcional: selecione Usar multiplicadores pai para usar a configuração de multiplicador de lances da 

subconta. Clique em Salvar.  

Como editar associações de grupo de hotéis em massa no Microsoft 

Advertising 

Na guia Editor de Grupo, selecione ou crie o grupo de hotéis de ou para o qual você deseja mover 

hotéis. Ao mover hotéis para o grupo, selecione os hotéis desejados em "Outros hotéis" e clique em 

"<<" para movê-los para o grupo. Ao mover hotéis para fora do grupo, selecione os hotéis desejados 

em seu grupo e clique em ">>" para tirá-los do grupo.  

Você pode aumentar o número máximo de hotéis que podem ser agrupados ou desagrupados em uma 

operação, alterando o número de linhas exibidas.  

Como fazer alterações em massa usando um upload de CSV 

Clique aqui e role para baixo para Baixar modelo de upload em massa do Hotel Ads. Você também 

pode baixar e editar uma lista de hotéis em CSV navegando até Visão geral > Exibir por: hotel > Baixar. 

Ao fazer alterações em massa nas associações de grupo de hotéis, você também pode baixar uma lista 

de suas associações atuais em CSV navegando até Editor de Grupo > Baixar CSV de associações.  

https://docs.microsoft.com/pt-br/bingads/hotel-service/manage-hotel-campaigns
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-BR/56882/0
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=863160
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Prepare sua planilha para upload usando as tabelas a seguir como orientação. Navegue até Resumo das 

Contas > Operações em Massa > Carregamentos.  

Clique em Procurar para localizar a planilha carregada e clique em Carregar e visualizar e, por fim, em 

Aplicar alterações para concluir as alterações em massa.  

Saiba mais sobre como preparar sua planilha para edições em massa.  

Navegação pelo Microsoft Advertising Hotel Center 

 

Quando estiver habilitado para usar Hotel Ads, você poderá acessar o Microsoft Advertising Hotel 

Center clicando em Ferramentas e em Microsoft Advertising Hotel Center. Depois de iniciar o 

Microsoft Advertising Hotel Center, você verá três guias que contêm um conjunto de funcionalidades 

principais para auxiliar no gerenciamento, escalonamento e aprimoramento do desempenho de seus 

Hotel Ads no Bing.  

 

A guia Visão Geral 
 

A guia Visão Geral permite exibir dados de desempenho do hotel e funcionalidades embutidas para 

definir as configurações de lances, orçamentos e multiplicadores de lances de suas subcontas. A tabela 

na guia Visão Geral exibirá dados de hotel, grupo de hotéis, subconta, data, tipo de dispositivo, país do 

hotel, duração da estadia, país do usuário e tipo de slot. Você pode ver o desempenho de hotéis ativos 

e inativos, além de baixar os dados de sua subconta diretamente da tabela. 

 

A guia Atribuição de Hotéis 

Crie grupos de hotéis novos, renomeie ou exclua grupos de hotéis; atribua hotéis não agrupados a um 

grupo ou mova hotéis de um grupos de hotéis para outro na guia Atribuição de Hotéis.  

A guia Inteligência 

Acesse ferramentas e relatórios para melhorar a qualidade de seus feeds e a cobertura do feed na guia 

Inteligência.  

• Status do Feed permite acompanhar as últimas atualizações referentes ao processamento de seus 

feeds. 

• Relatório de Correspondência ajuda a entender os problemas de dados que podem impedir que 

você anuncie hotéis. 

• Upload do Feed permite carregar sua lista de hotéis em formato CSV ou XML. 

 

*Lembre-se de que os mesmos requisitos se aplicam a Hotel Ads e a todos os outros tipos de anúncios: 

• A experiência de indicação deve ser amigável para o usuário. 

• É recomendável que a página de reservas seja a página de destino. 

• Se a página de destino não for a página de reservas, a página de reservas não poderá estar a mais 

de um clique de distância. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/56882/1-500
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• A página de destino deve ter a marca do parceiro de Hotel Ads e deve exibir claramente o nome 

do hotel. 

• Todas as taxas, impostos e tarifas obrigatórias devem ser divulgadas e exibidas na página de 

reservas. Se a página de destino não for a página de reservas, a tarifa básica, as taxas obrigatórias 

e os impostos também devem ser exibidos. 

• Os impostos e as taxas podem incluir, mas não se limitam a: taxa de ocupação, taxa estadual, taxa 

municipal, taxa de turismo, imposto sobre valor agregado, taxas de resort, taxas de registro, taxas 

de serviço e todas as outras taxas cobradas diretamente pelo hotel. 

• Os preços exibidos no anúncio devem corresponder aos preços na página de destino e na página 

de reservas. 

 

Resumo 

Quando os clientes buscam hotéis, Hotel Ads conecta você e seus clientes diretamente. Ao trabalhar 

com Hotel Ads, lembre-se destes pontos importantes: 

• A experiência de busca de Hotel Ads apresenta suas listas de hotéis na página de resultados de 

busca do Bing e também do Bing Mapas.  

• O acesso aos relatórios de hotéis e reservas ajuda a obter insights sobre o seu potencial  

• A utilização de Hotel Ads complementa as campanhas existentes de anúncios de busca 

dinâmicos e de texto.  

 

 

 


