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Seus clientes mudaram. Eles deixaram de procurar 
informações em um único canal ou mesmo em um 
só dispositivo. Existem mais fatores que afetam suas 
decisões de compra do que nunca. Por isso, todo esse 
processo tornou-se mais complexo e fragmentado. 
Não existe uma receita universal para conseguir 
alcançar esses clientes. 

Como os empresários e profissionais de marketing 
podem criar estratégias para se conectar com os 
clientes importantes para eles, obter os melhores 
resultados e garantir que a empresa tenha sucesso a 
longo prazo? O segredo é o marketing de busca (SEM).

INTRODUÇÃO
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A jornada do cliente 
mudou

Definição: a jornada do cliente é o processo 
de tomada de decisões do cliente e engloba 
todas as etapas que o consumidor vivencia até 
realizar uma compra, do início e da pesquisa 
até a comparação, a compra propriamente 
dita (transação) e as interações pós-compra 
(solicitações de atendimento ao cliente, compras 
adicionais).



O SEM é uma ferramenta 
versátil para as empresas

A busca continua sendo uma ferramenta essencial para 
as pessoas encontrarem o que precisam e descobrirem 
como comprar, e o SEM (Search Engine Marketing) 
apresenta sua empresa no lugar e momento certos 
para que você consiga conquistar esses clientes em 
potencial. O SEM fornece análises eficientes que 
permitem alcançar seu público-alvo e, assim, aproveitar 
ao máximo seu orçamento de marketing. As melhores 
práticas em estratégias de SEM fecham as lacunas entre 
os vários estágios e canais que integram a jornada 
do cliente, aumentando ainda mais as chances de 
conversão. 

Use a inteligência do Bing para transformar  
suas estratégias de marketing

Neste guia, você vai descobrir como uma base de SEM 
sólida, os canais certos e as ferramentas inteligentes 
de SEM são capazes de transformar sua estratégia de 
marketing digital.
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49%
com foco no desempenhoa.

51%
com foco na marcaa.

61%

60%

usam links patrocinados para 
melhorar a percepção da marca e 
incentivar a intenção de compraa.

usam links patrocinados para 
promover a marcaa.

39% do tráfego global do e-commerce 
é direcionado por buscasb.

a. Estudo interno global do Bing Ads sobre retorno 
do investimento baseado em pesquisas e entrevistas 
detalhadas, janeiro a julho de 2014. 
b. BI Intelligence, “Most online shoppers are using this 
one tool before they decide to buy”, janeiro de 2016.

Definição: conversão é o ato de transformar um 
visitante de seu site ou sua loja em um cliente 
pagante. A conversão também pode referir-se 
a outras ações favoráveis influenciadas pelo 
marketing, como a assinatura de um boletim 
informativo entre outras.

http://www.businessinsider.com/most-online-shoppers-are-using-search-engines-before-they-buy-2016-4
http://www.businessinsider.com/most-online-shoppers-are-using-search-engines-before-they-buy-2016-4


O SEM agrega valor durante toda a jornada de decisão do 
consumidor.

Sua estratégia de marketing precisa evoluir em paralelo 
com o comportamento dos consumidores. Muitas 
empresas perdem oportunidades importantes de atrair 
novos negócios por não investir em novas maneiras de 
segmentar e interagir com o público certo no momento 
certo. 

Veja aqui seis melhores práticas para elevar os 
resultados finais de sua empresa com o SEM:

4

Expanda o seu alcance.

Otimização das estratégias 
de marketing

Leve sua segmentação de público  
a um novo patamar.

Expansão do público-alvo

Impulsione os investimentos em outras 
mídias com os links patrocinados.

Sinergia de canais

Equilibre seu orçamento para obter 
o melhor retorno do investimento 
utilizando dados mais apropriados.

Monitoramento do desempenho

Descubra os cinco estágios pelos quais  
todos os clientes passam.

Compreensão do processo de 
tomada de decisões do cliente

Alinhe os objetivos de sua campanha  
com suas metas de negócios.

Definição de objetivos impactantes



A estratégia começa com a compreensão da jornada de tomada de decisões do cliente

Durante anos, o marketing em links patrocinados foi 
centralizado nos cliques: o maior número de cliques, a 
melhor taxa de cliques (que representa a porcentagem 
de pessoas que clicam em um anúncio) e a obtenção 
do máximo de cliques pelo menor custo. Mas, quem 
são os clientes por trás desses cliques? E o que eles 
estão realmente procurando?

As ferramentas de pesquisa e Inteligência Artificial (IA) 
integradas ao Bing Ads permitem que as empresas 
entendam melhor seus clientes e saibam em que ponto 
da jornada de tomada de decisões (CDJ, Customer 
Decision Journey) eles se encontram. Esses insights, 
além de ajudar na otimização de suas campanhas, 
também contribuem para confirmar a busca como o 
assistente pessoal dos consumidores do futuro.

Todos os consumidores passam por cinco estágios 
distintos: início, pesquisa, comparação, transação 
e experiência.1 Eles podem variar de acordo com 
o tipo de compra: nos diferentes tipos de processo, 
os estágios têm níveis variados de importância, que 
dependem do preço da falha, da frequência, do custo 
e da complexidade de cada tarefa, além do tipo de 
comprador. Não importa se o cliente está querendo 
substituir uma máquina de espresso que quebrou ou 
se está aborrecido no shopping procurando um novo 
aquecedor de água; ele passa pelos mesmos cinco 
estágios do CDJ.

No caso da máquina de espresso, por exemplo, 
provavelmente o CDJ será mínimo, e a jornada 
se desenrola conforme o consumidor começa a 
comparar modelos para uma compra imediata. Já 
para o aquecedor de água, será necessário muito mais 
tempo para entender o produto antes de tomar uma 
decisão. Quem diria que, no futuro, os aquecedores 
de água não teriam um tanque? E que esses modelos 
sem tanque possibilitariam uma enorme economia? 
Somente depois de aprender tudo isso o consumidor 
estará pronto para o estágio de comparação.
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INÍCIO BUSCA COMPARAÇÃO TRANSAÇÃO EXPERIÊNCIA

Objetivo: obter um histórico de 
dados e conhecer o cenário de 
compras para tornar-se um 
usuário mais informado.

Objetivo: explorar guias de 
compras, recomendações e 
produtos que atendam a 
critérios básicos.

Objetivo: comparar alguns 
produtos que atendem aos 
meus critérios, incluindo 
avaliações, comentários, 
características e custos.

Objetivo: descobrir onde 
comprar, ver preços e 
promoções, disponibilidade, 
lojas da região.

Objetivo: receber atendimento 
ao cliente, tirar dúvidas sobre 
manutenção, fazer compras 
adicionais.

Fonte: Local Services Human Powered and Assistance Scenarios Qualitative Report, julho de 2015. 
User Decision Journey Across Commercial Segments



Alinhe os objetivos de sua campanha com suas metas de marketing

O SEM pode afetar e ajudar a avaliar suas metas de 
negócios, então não deixe de alinhar suas estratégia 
de SEM com os objetivos de suas campanhas de 
marketing, sejam eles aumentar o movimento nas lojas, 
promover a venda online de produtos específicos ou 
impulsionar as consultas a sua empresa de serviços.

Conhecimento e percepção da marca. 
As buscas sem marca (de termos genéricos, como 
“máquina de espresso”) são a chave para dar início 
a uma jornada: 72% dos cliques em anúncios com 
marcas incluiu um termo sem marca ou conquistado 
(quando um cliente busca a concorrência) na jornada 
do usuário antes do clique na marca.2 Os usuários 
tinham uma probabilidade 30% maior de buscar um 
termo com a marca depois de ver um anúncio da marca 
em uma busca genérica ou na busca com a marca do 
concorrente.3  

Além disso, os usuários de Bing Network que viram um 
anúncio com uma marca para termos de busca sem 
marca apresentaram métricas favoráveis, como lembrar 
de uma marca sem ser induzidos (conhecimento 
espontâneo), intenção de compra e percepção de que 
uma determinada marca é líder de mercado.4

Melhor prática: faça lances competitivos para 
palavras-chave sem a sua marca, com a sua marca e da 
concorrência.
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Conhecimento 
espontâneo de marca 

mais lembrada

Maior conhecimento 
espontâneo de marca

Intenção 
de compra 

Liderança de mercado 

16%

63%

33%

25%

60%

46%
51%

14%

Exposto somente a anúncios de 
SERP da marca

Sem anúncios (controle)

Fonte: Bing Ads Brand Value of Search Study, agosto de 2016 – setembro de 2016.
Fonte: Estudo do Bing Ads sobre o valor das marcas na busca. Agosto a setembro de 2016.



Conquiste novos clientes. Conforme um 
consumidor começa a pesquisar e pensar na 
possibilidade de comprar um produto ou serviço, os 
mecanismos de busca podem ajudar em cada estágio 
do processo de decisão. Logo no início dessa jornada, 
60% dos consumidores usam um mecanismo de busca 
para encontrar os produtos que desejam.⁵ 

ALINHE OS OBJETIVOS DE SUA CAMPANHA COM SUAS METAS DE MARKETING
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13%

13%

26%

33%

35%

36%

38%

49%Mecanismo de busca

“Quais das seguintes fontes de informações você normalmente usa para 
pesquisar marcas, produtos ou serviços que está pensando em comprar?”

Os consumidores recorrem à busca como 
fonte de informações para decidir sua compra

Visita ao site do
 fabricante ou da marca

Visita a uma loja (offline)

Visita a uma loja online

Site de avaliações de consumidores

Conversa com
 amigos, familiares ou colegas

Não costumo pesquisar
 produtos antes de comprá-los

A página do fabricante
 ou da marca nas mídias sociais

Fonte: Forrester Consumer Technographics Survey, T1 de 2015.

Os consumidores confiam na busca como fonte de informações para decidir sua compra

49% dos consumidores 
começam usando um 
mecanismo de busca para 
encontrar os produtos que 
desejam

Fonte: Forrester Consumer Technographics Survey, T1 de 2015.



Impulsione suas vendas. O ponto forte do 
SEM é sua capacidade de gerar conversões, ou seja, 
transformar usuários em compradores. Em uma 
pesquisa realizada pelo Bing Ads com a Pepperjam 
sobre anunciantes do setor de varejo, constatou-se 
que as taxas de conversão dos anúncios em links 
patrocinados superam outros canais de marketing em 
vários dispositivos. Além disso, os caminhos de compra 
que incluem o Bing Ads têm valores médios por pedido 
(AOVs, Average Order Values) maiores que com outros 
mecanismos de busca.6 Isso é verdadeiro para todos os 
cenários que incluem o Bing Ads na jornada do cliente:

Cenários

1. Quando o Bing Ads está na primeira etapa (AOV 
dos anúncios de busca 3,4% maior que a média)

2. Quando o Bing Ads está na etapa final 

3. Quando o Bing Ads fecha uma venda depois de 
apenas uma etapa (AOV dos anúncios de busca 8% 
maior que a média)

Na verdade, em 58% das ocasiões, a busca é o evento 
final ou é um evento único no caminho de compra.⁷

ALINHE OS OBJETIVOS DE SUA CAMPANHA COM SUAS METAS DE MARKETING
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PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO DE ANÚNCIOS DE DISPLAY NO MUNDO INTEIRO: 
TAXAS DE CONVERSÃO POR FORMATO E DISPOSITIVO, T3 DE 2016.  

Entre as empresas analisadas pela Marin Software.

Smartphone Desktop Tablet

Busca 4,81% 8,55% 7,13%

Redes sociais 0,98% 1,95% --

Display 2,35% 4,78% 3,62%

Fonte: Marin Software, The Q4 2016 Performance Marketer’s Benchmark Report, dezembro de 2016.
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Conquiste novos mercados. A presença 
generalizada da busca permite lançar estratégias de 
marketing em nível internacional. Bing Network está 
presente em 37 mercados no mundo inteiro.

Além disso, o Bing Ads foi criado para impulsionar 
outras metas importantes, seus KPIs*.

ALINHE OS OBJETIVOS DE SUA CAMPANHA COM SUAS METAS DE MARKETING

9

Se o seu objetivo é . . . O Bing Ads garante seu sucesso com . . .

Aumentar o movimento 
nas lojas

Extensões de Local, uma forma fácil para os clientes da região  
encontrarem sua empresa enquanto estão em deslocamento, 
que aumenta em 75%, em média, a probabilidade dos clientes 
de Bing Network visitarem a sua loja.⁸

Receber mais chamadas 
telefônicas

Extensões de Chamada, que oferecem aos usuários de dispositivos 
móveis uma opção conveniente para ligar para a sua loja com um 
clique a fim de saber onde ela fica ou obter outras informações.

Obter mais cliques em seus 
anúncios

Extensões de Sitelink, que alavancam as taxas de cliques de 
seus anúncios, com uma média de aumento de 16% sobre os 
anúncios de texto sem essas extensões.⁹

*Definição: Os indicadores chave de 
desempenho (KPIs, Key Performance Indicators) 
são usados para medir e comparar a eficiência 
com que sua empresa está atingindo um objetivo 
de negócios importante. Os KPIs de campanhas 
de marketing podem ser taxas de cliques (CTR), 
conversões de vendas ou aumento no número 
de chamadas telefônicas.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/increase-store-foot-traffic
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/increase-store-foot-traffic
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/get-more-phone-calls
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/get-more-phone-calls
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/increase-your-website-traffic
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/advertising-goals/increase-your-website-traffic


Expanda seu alcance

A busca é nossa companhia contínua. Nós recorremos a 
ela a todo momento e em todos os lugares; em nossos 
desktops, laptops, tablets e smartphones. E a utilizamos 
para descobrir, aprender, agir e nos conectar. Ela faz 
parte de nossas vidas. 

Ao entender como as pessoas fazem buscas nos 
diversos pontos da jornada de compra, você tem novas 
oportunidades de interagir com esse novo público. 
Vamos examinar melhor os tipos de buscas que as 
pessoas fazem:
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INÍCIO PESQUISA COMPARAÇÃO TRANSAÇÃO EXPERIÊNCIA

Objetivo: obter um histórico de 
dados e conhecer o cenário de 
compras para tornar-se um usuário 
mais informado

Buscas por categoria
Buscas tangenciais

Buscas por categoria
Buscas tangenciais
Buscas de concorrentes

Buscas por categoria
Buscas tangenciais
Buscas de concorrentes
Buscas com marcas

Buscas por categoria
Buscas tangenciais
Buscas de concorrentes
Buscas com marcas

Buscas com marcas

Objetivo: explorar guias de 
compras, recomendações e 
produtos que atendam a critérios 
básicos

Objetivo: comparação detalhada de 
alguns produtos que atendem aos 
meus critérios, incluindo avaliações, 
comentários, características, custos

Objetivo: descobrir onde 
comprar, ver preços e promoções, 
disponibilidade, lojas da região

Objetivo: receber atendimento 
ao cliente, tirar dúvidas sobre 
manutenção, fazer compras 
adicionais



A busca tem poder sobre toda a jornada do cliente. 
Não se trata mais apenas de cliques e conversões. 
A busca é um instrumento para obter insights. Uma 
oportunidade de motivar, instruir e entreter. E, com sua 
capacidade de influência nos momentos oportunos, ela 
está ganhando lugar fixo no arsenal de marketing de 
todas as pequenas empresas.

Neste exemplo de compra de calçados, Bing Network 
apresentou resultados de busca tangencial (treino para 

maratona), busca por categoria (tênis de corrida de 
longa distância) e buscas da marca e de concorrentes 
(marca esportiva A e marca esportiva B), afetando a 
escolha final do comprador.

As empresas devem garantir que suas campanhas de 
SEM sejam segmentadas de acordo com os tipos de 
termos que os clientes buscam em cada estágio da 
jornada.

EXPANDA SEU ALCANCE
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Jornada para a maratona

Domingo, 10 horas

Terça-feira, 16h38

INÍCIO

PESQUISA

COMPARAÇÃO

TRANSAÇÃO

EXPERIÊNCIA

Visita ao site dos fãs de corrida (7 interações no desktop)

Busca (celular): treino para maratona

Maratona de Nova York (4 interações)

Busca (desktop): tênis de corrida de longa distância

Site da Foot Locker (4 interações)

Busca (celular): tênis da Nike

Busca (celular): tênis da Brooks

Busca (desktop): ofertas de tênis da Brooks

Site da Brooks (1 interação no desktop)

Busca (trilhas de corrida)



Leve sua segmentação de público a um novo patamar

Com a compra de um anúncio no Bing Ads, você é 
capaz de alcançar 138 milhões de usuários únicos de 
busca em Bing Network, o que representa 5 bilhões 
de pesquisas por mês em todo mundo.10 Além disso, 
você pode alcançar 58 milhões de usuários que não 
se encontram no Google.11 Mas, para alcançar as 
pessoas mais interessantes para a sua empresa com 
as experiências personalizadas e relevantes que elas 
estão buscando, as empresas precisam promover sua 
segmentação de público.

Etapa 1: aprimore a segmentação de seus clientes 
ideais, considerando estes fatores:

• Comportamento: o comportamento anterior 
é importante para entender os interesses do 
consumidor e a probabilidade dele efetuar a 
compra. Para avaliar melhor o comportamento do 
usuário, o Microsoft Audience Intelligence Graph 
acionado pelo Bing analisa as atividades de vários 
sites, buscas e conteúdos. 

• Demografia: as preferências de compra são 
afetadas por fatores básicos, mas importantes, 
como idade, sexo e localização.

• Contexto: muitas vezes, os consumidores fazem 
buscas em momentos específicos. A análise de 
onde, quando e como essas buscas ocorrem 

pode fornecer um contexto útil para a criação de 
campanhas de anúncios mais impactantes. 

O Bing Ads permite a segmentação por esses três 
fatores e alimenta a inteligência das funções de 
segmentação e dos resultados que os usuários 
finais obtêm. A IA é perfeitamente integrada a Bing 
Network para aperfeiçoar a segmentação usando 
os três fatores: comportamento, demografia e 
contexto. Os lances por demografia, em particular, 
ajudam a focar seus principais consumidores-alvo, 
incluindo em seu lance básico um ajuste de lance 
para o sexo e a faixa etária, além de ajustes de local.
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PÚBLICO-ALVO 
(Personas)

CONTEXTO 
(quando, onde e como 

as buscas são realizadas)

DEMOGRAFIA
(idade, sexo e local)

COMPORTAMENTO
(atividades na Web, nas buscas e no conteúdo)

Segmentação do Bing Ads: por contexto, 
comportamento e demografia

COMPORTAMENTO 
(atividades na Web, nas buscas e no conteúdo)



Etapa 2: estabeleça conexões com as pessoas importantes 
para você em cada estágio do processo de tomada de 
decisões do cliente. Escolha palavras-chave alinhadas com 
os principais estágios de seu público-alvo, assim como a 
postura que ele assume nesses momentos, para que suas 
campanhas consigam ajudá-lo durante todo o processo. 

Vamos analisar o modelo de jornada que apresentamos 
antes, mas elaborando melhor a postura do cliente e as 
opções de palavra-chave mais eficientes.

Amplie seu alcance

Usando as extensões de anúncio do Bing Ads certas, 
você pode fornecer aos clientes as informações mais 
pertinentes para eles em cada momento específico da 
jornada.

• Extensões de Chamada: receba mais chamadas 
com um número de telefone em que o usuário 
pode clicar, tornando muito fácil para ele entrar em 
contato com você. 

• Extensões de Local: os usuários que já decidiram 
pela compra podem clicar no link do mapa para saber 
como chegar ao local de sua empresa mais próximo a 
eles, aumentando seu movimento nas lojas.

• Extensões de Comentários: para os clientes que 
estão no estágio de “Comparação”, os comentários 
fornecem informações confiáveis de outras pessoas 
como eles.

• Snippets de Estrutura Dinâmica: com essas 
extensões gratuitas, você inclui mais informações 
em seus anúncios, como as marcas com as quais 
você trabalha. Assim, será mais fácil para os clientes 
que estão fazendo pesquisas saberem se vale a 
pena clicar em seu site.
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LEVE SUA SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICO A UM NOVO PATAMAR

INÍCIO BUSCA COMPARAÇÃO TRANSAÇÃO EXPERIÊNCIA

Os consumidores estão 
procurando históricos de dados 
para se tornarem pesquisadores 
mais informados.

Palavras-chave como “o que é” e 
“benefícios de” funcionam 
melhor no estágio de Início.

Os consumidores estão 
explorando guias de compras, 
recomendações e produtos que 
atendem a critérios básicos.

Palavras-chave como “guia de 
compras” e “modelos” 
funcionam melhor no estágio 
de Busca.

Os consumidores estão 
comparando alguns 
produtos/opções que atendem 
a seus critérios, incluindo 
avaliações, comentários, 
características e custos.  

Palavras-chave como 
“comentários” e “recursos” 
funcionam melhor no estágio 
de Comparação.

Os consumidores querem 
descobrir onde comprar, ver 
preços e promoções, a 
disponibilidade do produto, 
além de informações de lojas 
da região.  

Palavras-chave como “onde” e 
“cupom” funcionam melhor no 
estágio de Transação.

Pós-compra, este estágio 
ocorre quando os consumi-
dores precisam de informações 
do atendimento ao cliente, têm 
dúvidas de manutenção ou 
querem fazer mais compras.

Palavras-chave como “suporte” e 
“experiência” funcionam melhor 
no estágio de Experiência.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/call-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/location-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/structured-snippet-extensions


Impulsione outros investimentos com o SEM

De acordo com um estudo recente da Forrester, a busca 
é um canal independente poderoso, mas é ainda mais 
eficiente quando usado para amplificar o alcance das 
mensagens veiculadas em outros canais de marketing.

Veja aqui como o SEM pode estender outras atividades 
de marketing:

SEM e as mídias sociais: as redes sociais são um 
excelente canal nos primeiros estágios de comunicação 
com novos clientes e podem ter impacto direto sobre 
os negócios. Os clientes que clicam em seus anúncios 
em links patrocinados e em redes sociais têm maior 
probabilidade de comprar e de gastar mais.12

Uma pesquisa que o Bing Ads realizou com a Pepperjam 
mostrou que os caminhos de compra que envolviam o 
Bing Ads apresentavam taxas de conversão 3% melhores 
que os de outros mecanismos de busca e resultaram em 
pedidos com valores médios 14% maiores.13
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Sessão de estratégia: por 
que pagar por anúncios 
de busca quando consigo 
aparecer nos resultados  
orgânicos gratuitamente?

Quando você é proprietário de uma pequena ou 
média empresa com um orçamento apertado, a 
opção das buscas orgânicas pode ser atraente. 
Afinal, nada é melhor para o orçamento do que 
ações gratuitas. Mas, para realmente otimizar 
suas iniciativas de SEM, é preciso associar táticas 
de buscas orgânicas com uma estratégia de 
marketing em links patrocinados. 

Quando, no início de sua jornada, os clientes 
recorrem a mecanismos de busca, 75% esperam 
encontrar o que desejam no início da página de 
resultados, e a mesma porcentagem nem passa 
para a segunda página. Com a adoção do SEM, 
você tem mais controle sobre o posicionamento 
de seus resultados, e os clientes encontram sua 
empresa rapidamente, logo nos primeiros lugares. 

E mais atraente ainda é a promoção que sua 
empresa obtém quando seus anúncios são 
exibidos com resultados de buscas orgânicas. 
Algumas marcas de varejo, por exemplo, 
observaram um aumento de 31% no total 
de cliques recebidos quando um de seus 
anúncios apareceu junto com os resultados 
de buscas orgânicas. A proporção de cliques 
em resultados patrocinados e orgânicos foi 
praticamente a mesma.14

Taxas de conversão Receita por clique

Fonte: The Multiplier Effect of Integrating Search and Social Advertising, Marin Software, 2017.
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As redes sociais também podem apresentar alguns 
desafios. A segmentação pode ser complicada. As 
plataformas sociais não são capazes de interpretar 
a intenção de possíveis clientes para veicular a 
mensagem mais apropriada, e a avaliação do retorno 
do investimento (ROI) em canais sociais é uma ciência 
inexata. 

A adoção de links patrocinados junto com canais nas 
redes sociais pode minimizar esses problemas. Por 
exemplo, ao associar suas iniciativas de marketing em 
mídias sociais com o SEM, seus relatórios de conversões 
podem fornecer uma avaliação mais precisa do impacto 
do marketing social. 

SEM e display: os anúncios de display, muitas vezes 
chamados de anúncios em banner, compreendem a 
publicidade online veiculada em sites e aplicativos,  
e não em mecanismos de busca. A utilização de ambos 
pode favorecer seus negócios: as taxas de conversão 
tiveram aumentos de 52% ao veicular anúncios de 
display e de busca simultaneamente.  E não são 
apenas as métricas de conversão que aumentaram, 
mas também o alcance da campanha (impressões dos 
anúncios), que cresceu 45%.
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IMPULSIONE OUTROS INVESTIMENTOS COM O SEM

MÉDIA SEMANAL ANTES DA EXIBIÇÃO DURANTE A EXIBIÇÃO APÓS A EXIBIÇÃO

IMPRESSÕES 12.129 17.577 11.895

CLIQUES 349 470 462

CTR 2,88% 2,67% 3,88%

CONVERSÕES 12 25 11

TAXA DE CONVERSÃO 3,53% 5,37% 2,38%

https://audiencex.com/paid-search/search-display-finding-synergy-in-a-multi-touch-world-2/


SEM e outros canais: quando o Bing Ads sozinho leva 
o cliente a comprar, o valor médio dos pedidos (AOV) 
correspondentes é 27% maior que nas compras que 
não incluem o Bing Ads.16 O Bing Ads também agrega 
valor quando associado a outros canais, aumentando 
o AOV em 12% quando atrelado a sites de afiliados, 
14% quando atrelado à busca orgânica e 14% quando 
utilizado com mídias sociais.17

Quando associado ao email, em particular, além de 
promover AOVs 14% maiores, o Bing Ads também 
reduz o caminho de compra em 19,99%.18 Além disso, 
as taxas de conversão foram 2% mais altas quando 
os clientes interagiram em campanhas por email e de 
busca do Bing Ads.19

IMPULSIONE OUTROS INVESTIMENTOS COM O SEM
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Estabeleça relacionamentos mais sólidos com seus clientes por meio da Inteligência Artificial

1. Entenda melhor seus clientes
Contexto é tudo. Quando você sabe exatamente 
em que ponto do processo de compra o cliente se 
encontra, pode fornecer informações mais úteis 
para ele. Bing Network utiliza a IA de maneira 
eficiente para processar detalhadamente dados de 
consumidores de bilhões de buscas a fim de entender 
melhor as características e as intenções do usuário. 
Assim, o Microsoft Intelligence Graph acionado pelo 
Bing fornece os dados de contexto necessários para 
aperfeiçoar o contexto do seu site e suas campanhas 
de anúncios. Ao mesmo tempo, a Cortana Intelligence 
e as Previsões do Bing usam a IA para fornecer 
previsões que ajudam a avaliar a recepção de novas 
campanhas de anúncios, produtos e ofertas. 

2. Personalize o marketing em grande 
escala
Sua equipe trabalha muito para conhecer seus 
clientes, adaptar seus produtos e atuar de 

maneira proativa. Com a IA, você pode criar essas 
mesmas experiências extremamente relevantes 
para os clientes durante o processo de busca. Por 
exemplo, a IA permite promover produtos, ofertas 
e conteúdo com base não apenas nos termos de 
busca, mas também no comportamento anterior e 
nas preferências específicas do cliente. O melhor é 
que essas experiências são fornecidas de maneira 
imediata e automática, sem que você precise fazer 
mais nada. 

3. Otimize o desempenho de suas 
campanhas
A IA elimina todo o trabalho pesado da publicidade 
para que você possa se concentrar nas atividades 
originais de sua empresa. Por exemplo, Bing Network 
usa a IA para sugerir alterações que devem ser 
feitas em seus anúncios a fim de torná-los mais 
eficientes com base na análise preditiva, enquanto 
a automação realiza tarefas como o gerenciamento 

de lances em tempo real de acordo com um amplo 
conjunto de sinais valiosos da plataforma.  

Mais especificamente, os recursos de Bing Network 
alimentados pela IA contribuem para você descobrir 
e se concentrar no público-alvo mais valioso para 
a sua empresa, dentre o enorme grupo de usuários 
existentes: 

• Segmentação por dispositivo: interaja com 
clientes em smartphones, tablets e computadores. 

• Segmentação por dia e hora: interaja com clientes 
em um horário específico de um dia específico.

• Segmentação regional: restrinja ou expanda seu 
alcance, exibindo anúncios para consumidores de 
locais específicos. Segmente os clientes de acordo 
com seu local, por exemplo, por país, estado, CEP 
ou um determinado raio de alcance.

• Remarketing em Links Patrocinados: mobilize 
os clientes que acessaram seu site anteriormente.

O sucesso do SEM não está apenas em ser 
encontrado, mas também na utilidade do anúncio. 
Quanto mais o resultado da busca puder ajudar 
os clientes a fazer o que tinham planejado, mais 
provável será a conversão e mais intenso será seu 
relacionamento com eles.

A Inteligência Artificial (IA) está totalmente integrada 
a Bing Network de diversas maneiras para que você 
possa entender e atender melhor aos seus clientes.  
Nossa busca inteligente é alimentada por dados 

contextuais de diversos produtos cuja busca é 
acionada pelo Bing; por exemplo, o pacote Microsoft 
Office, a Cortana e Bing.com. Veja aqui três maneiras 
como a IA e o Microsoft Audience Intelligence 
Graph alimentados pelo Bing ajudam a aprimorar 
suas interações, aumentar sua eficiência e elaborar 
campanhas mais bem-sucedidas.
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https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/audience-targeting/device-targeting
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https://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/solutions/audience-targeting/location-targeting
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Distribua seu orçamento de marketing  
sem precisar fazer suposições  

O SEM conquistou uma posição fundamental no 
mix de marketing moderno. As campanhas de SEM 
impulsionam o crescimento dos negócios, melhoram o 
desempenho de outros canais de marketing e formam 
a base do marketing em dispositivos móveis. 

No entanto, o SEM ainda compete com os outros canais 
por uma parcela de seu orçamento de marketing, e 
cabe a você resolver qual é o melhor investimento para 
o seu orçamento. A melhor maneira de tomar uma 
decisão é examinar os dados numéricos e, assim, fazer 
a correlação entre o SEM e os benefícios que ele traz 
para os negócios. 

Isso também vale ao decidir sobre a divisão de seu 
orçamento de SEM entre o Google AdWords e o 

Bing Ads. O AdWords pode ser uma opção de SEM 
mais abrangente, mas o Bing Ads tem demonstrado 
resultados consistentes melhores do que o esperado, e 
é importante entender como isso afeta o desempenho 
geral do SEM.

O processo de decisão relacionado ao orçamento 
devem envolver três elementos: 

• Escolher as métricas certas para avaliar o impacto 
do SEM

• Separar o impacto do SEM de outros canais

• Aplicar o mesmo processo à distribuição do 
orçamento entre o AdWords e o Bing Ads
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Escolha as métricas para avaliar o impacto do SEM

As métricas são uma forma simples de determinar o 
que funciona e o que não funciona para você. Você 
pode testar, alterar e otimizar a estratégia de SEM de 

sua marca a fim de obter resultados melhores. Isso inclui 
descobrir que palavras-chave são eficazes e determinar 
se os clientes importantes para você respondem melhor 
a buscas genéricas, de correspondência exata ou com 
marcas. 

Gere relatórios mais específicos, identificando e 
acompanhando indicadores chave de desempenho 
(KPIs) que correspondem as suas metas de negócios. 
Por exemplo, para as metas de negócios abordadas na 
página 9, considere os seguintes KPIs:

A propósito, esses KPIs refletem um fato importante, 
muitas vezes negligenciado, sobre o SEM: sua 
capacidade de afetar as vendas online e também 
offline (nas lojas físicas). Um estudo recente analisou 
como o aumento do investimento no Bing Ads afetou 
as conversões offline e online de um grande lojista na 
época de Natal e concluiu que esse crescimento do 

Bing Ads seria capaz de triplicar a receita de transações 
nas lojas físicas atribuída ao Bing Ads. Isso é mais 
uma evidência sólida da relação existente entre o 
investimento do varejista no Bing Ads e sua capacidade 
de incrementar as conversões na loja em termos de 
lucratividade e crescimento de longo prazo.

EQUILIBRE SEU ORÇAMENTO PARA OBTER O MELHOR RETORNO DO INVESTIMENTO
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Meta de  
negócios

Conquistar 
novos clientes

Aumentar o 
movimento nas 
lojas

Receber mais chamadas 
telefônicas

Obter mais cliques em 
seus anúncios

Estabelecer a 
confiança na 
marca

Ampliar sua estratégia 
em mercados 
estrangeiros

KPIs Porcentagem 
de novos 
clientes

Taxas de 
conversão

Conversões offline

Número de 
cliques para ver o 
endereço/trajeto 
para a loja mais 
próxima

Aumento do volume de 
chamadas

Conversões de chamadas

Número de chamadas 
geradas por semana/mês

Número de visitantes

Número de visitantes 
novos em relação aos 
que estão voltando

Páginas visualizadas 
por visita

Tempo gasto na página

Fidelidade dos 
visitantes

Quão recente é o 
visitante

Alteração na 
parcela de 
buscas

Número de visitantes 
por mercado

Taxa de conversão por 
mercado



Utilize a atribuição para dar  
os créditos devidos ao marketing

A atribuição de marketing consiste no processo de 
entender quais canais produzem melhores resultados. 
Nessa operação, dificilmente basta atribuir uma venda 
fechada a um único canal. Ao contrário, cada venda é 
o ápice de uma série de contatos do marketing, que 
podem envolver vários canais ao longo de vários dias 
ou até semanas.

Vejamos um exemplo. Vamos começar considerando 
que, com muita frequência, os mecanismos de busca 
são o primeiro contato no caminho de compra do 
cliente: o Bing Ads é o ponto mais próximo 28% das 
vezes; os canais de marketing de um afiliado são 
o ponto mais próximo 22% das vezes; uma busca 
orgânica, 17% das vezes; a navegação direta, 18% das 
vezes e o email, 11% das vezes. 

Isso significa que, nos 22% das jornadas de compra que 
são iniciadas em anúncios de busca do Bing, 72% das 
vendas são fechadas em outro canal. Se essas vendas 
concluídas em outros canais fossem atribuídas ao Bing 
Ads, a atribuição real do Bing Ads cresceria 16 pontos, 
passando de 62% para 78%, com um aumento de 
25,8% em termos de atribuição.

Às vezes, a atribuição pode ser muito complexa. Mas 
esse exemplo mostra que, mesmo um processo de 
atribuição relativamente simples pode indicar quais 
canais de marketing estão associados com mais 
frequência às vendas realizadas ou outros eventos 
importantes. Ao que constatamos, o Bing Ads é o ponto 
inicial de mais vendas concluídas do que a parcela 
atribuída a ele e, melhor ainda, o Bing Ads tende a 
conferir melhor desempenho também a outros canais. 

Analisando os dados e comprovando que as 
campanhas de marketing que incorporam links 
patrocinados impulsionam seu retorno do investimento 
e seus resultados finais, você é capaz de descobrir onde 
é melhor concentrar seu orçamento e, talvez, investir 
ainda mais para alcançar suas metas de marketing mais 
ambiciosas.

Quando o Bing Ads é 
o início da jornada de 
compra do cliente, a venda 
é realizada:

28% das vezes pelo  
próprio Bing Ads

22% das vezes por um  
canal de marketing 
afiliado 

17% das vezes por  
uma busca orgânica

18% das vezes pela  
navegação direta

11% das vezes por email

EQUILIBRE SEU ORÇAMENTO PARA OBTER O MELHOR RETORNO DO INVESTIMENTO

20

Fonte: Bing Attribution Analysis with 
Pepperjam, janeiro de 2015 – maio de 
2016



Decida como distribuir seu orçamento de SEM total

A última peça do quebra-cabeças do orçamento de 
SEM entra no lugar quando você descobre que o Bing 
Ads é um elemento essencial de qualquer campanha 
de SEM.

O Bing tem uma parcela importante das buscas nos 
principais setores. 

Então, além de conseguir expor a sua empresa para 
um público amplo em Bing Network, você também terá 
a segurança de que seus anúncios patrocinados vão 
gerar cliques.
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Agora, estamos falando de um cálculo direto. 
Supondo que os clientes de seu setor realizam buscas 
predominantemente em computadores, a porcentagem 
de cliques em links patrocinados é um parâmetro 
seguro da parcela de orçamento que deve ser atribuída 
ao SEM. Se os seus clientes tendem a fazer buscas em 
dispositivos móveis, use a porcentagem de cliques em 
links patrocinados como ponto inicial, mas pense na 
possibilidade de ajustar o orçamento de SEM para baixo.

Porém, às vezes, nem tudo é equivalente. Considere o 
custo por clique (CPC) de cada mecanismo de busca, 
sempre focando o seu setor.

Na maioria dos setores, cada centavo alocado para o 
Bing Ads oferece um potencial de clique maior. Isso, 
por sua vez, dá início a um processo que, mais à frente, 
resulta em um impacto maior sobre os resultados finais. 
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O SEM é o eixo principal do mix de marketing moderno. 
Com tantos canais de marketing e as jornadas do 
cliente mais fragmentadas, você simplesmente não 
pode mais se permitir investir todo seu orçamento de 
marketing em uma única rede de anúncios de busca. 
O verdadeiro desafio é assegurar que suas iniciativas 
contribuam para a mobilização das pessoas mais 
importantes para a sua empresa, onde quer que elas 
naveguem, no momento certo e no dispositivo certo, 
para que você possa acelerar a jornada do cliente. 

Essas melhores práticas ajudarão sua empresa a 
maximizar o alcance, o impacto e o valor do SEM, 
além de garantir que suas campanhas promovam os 
melhores resultados finais para os seus negócios.
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A busca está infiltrada em 
toda a jornada do cliente. 
Use as ferramentas inteligen-
tes de Bing Network para se 
conectar com seus clientes.

Os mecanismos de busca conectam sua 
marca a milhões de compradores; um número 
significativamente maior que as outras 
ferramentas que os consumidores usam 
durante o processo de tomada de decisões.

Mecanismos 
de busca

Sites ou 
aplicativos da 

marca/empresa

Sites ou 
aplicativos 
de mapas

Sites ou 
aplicativos de 

avaliações

74% 49% 42% 39%

Fonte: Google/Ipsos, Industry Multi-Screen Study: Local Services, 2013.
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