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Noções básicas do programa 

P: O que é o programa de parceiros?  

R: O Programa de parceiros Microsoft Advertising reconhece e recompensa agências parceiras, 

parceiros de canal, de tecnologia e de fornecimento de busca que se empenharam em um 

engajamento mais forte e investiram mais no Microsoft Advertising.  

O Programa de parceiros Microsoft Advertising reconhece nossos parceiros publicamente e 

possibilita seu crescimento por meio de recursos exclusivos de treinamento, de marketing e de 

vendas. Basicamente, trata-se do relacionamento entre o Microsoft Advertising e os parceiros 

mais competentes e qualificados do setor publicitário para garantir que nossos clientes atuais e 

futuros consigam superar suas metas.    

P: Por que o programa de parceiros é importante para nossos parceiros?  

R: O Programa de parceiros Microsoft Advertising proporciona a nossos parceiros 

oportunidades de promoção e expansão das iniciativas de busca inteligente e de seus negócios 

digitais, dá acesso à comunidade da Microsoft, além do reconhecimento por seu trabalho com o 

Microsoft Advertising. Os benefícios do programa incluem associação com a marca, incentivos 

de vendas, treinamentos e certificações, eventos e prêmios, habilitação tecnológica e 

investimento em marketing para nossos parceiros mais exclusivos. 

P: Em que mercados o programa de parceiros está disponível? 

R: O Programa de parceiros Microsoft Advertising expandido está disponível para parceiros em 

22 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 

Índia, Itália, Israel, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, 

Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. 
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P: Como o programa está estruturado?   

R: O Programa de parceiros Microsoft Advertising consiste em três níveis, Partner, Select e 

Elite, e está disponível para agências parceiras, parceiros de canal, de tecnologia e de 

fornecimento de busca. No momento, os parceiros de fornecimento de busca se qualificam 

apenas para os níveis Select e Elite.  

Esses níveis se baseiam em critérios como o nível de envolvimento e o investimento anual do 

parceiro no Microsoft Advertising. Os parceiros podem passar para níveis mais altos ou mais 

baixos de acordo com os resultados da revisão anual de desempenho, que ocorre em 

dezembro. As atualizações de status de nível são informadas em janeiro. Os benefícios 

aumentam conforme se alcança níveis mais altos. 

P: Como definimos os vários tipos de parceiro? 

R: Agência parceira – Definimos agência (agência de publicidade/criação) como uma empresa 

dedicada à criação, ao planejamento e gerenciamento da publicidade digital e do marketing de 

busca (SEM) de seus clientes na plataforma Microsoft Advertising. 

Parceiro de canal (revendedor) – O parceiro de canal se dedica a pequenas e médias empresas 

e, normalmente, gerencia um grande número de contas. Para tornar-se um parceiro de canal do 

Microsoft Advertising, a organização deve cumprir determinados requisitos mínimos para 

manter a parceria. 

Parceiro de tecnologia – Os parceiros de tecnologia são desenvolvedores que possibilitam a 

demanda dimensionada por meio de aplicativos e soluções. Isso inclui, mas não se limita ao 

gerenciamento de campanhas, anúncios de compras, análises de dados e geração de relatórios. 

Todos os tipos de desenvolvedores e projetos são bem-vindos no Programa de parceiros de 

tecnologia. Não importa se você trabalha sozinho ou com uma equipe, cria aplicativos para 

pequenas empresas ou organizações internacionais ou se distribui ferramentas grátis, pagas ou 

as mantém para uso próprio. 

Parceiro de fornecimento de busca – Os parceiro de fornecimento do Microsoft Advertising 

ajudam os anunciantes a alcançar um público mais amplo, distribuindo o Bing em seus 

dispositivo ou utilizando a Microsoft para acionar suas experiências de busca e de anúncios 

próprias. 

P: O que mudará no programa em 2021?   

R: Devido aos contratempos causados pela COVID-19, o programa decidiu adiar todas as 

alterações que podem afetar negativamente seu status no ciclo do programa de 2021. Isso 

significa que, a menos que se qualifique para um upgrade, você continuará com o mesmo nível 

e os mesmos benefícios do programa até dezembro de 2021, independentemente de ter ou não 

cumprido os requisitos do programa. 
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Também expandimos o programa para o México, incluímos um nível de parceria para parceiros 

de tecnologia somente por convite e abrimos o programa para parceiros de fornecimento de 

busca nos níveis Select e Elite. Para saber mais, veja os requisitos e benefícios a seguir.   

P: Qual é a duração do ciclo do programa? 

R: O programa de parceiros tem um ciclo de um ano (janeiro a dezembro). 

Dezembro Janeiro Janeiro a março 

Término do ciclo anual do 

programa. Auditoria final dos 

parceiros inscritos em relação 

aos requisitos para 

determinar o status para o 

novo ciclo, que começa em 

janeiro. 

Início do ciclo anual do 

programa. Divulgação do 

upgrade ou downgrade dos 

parceiros.* 

Período de inscrições abertas 

para parceiros Select e Elite pré-

qualificados. Os parceiros 

inscritos não precisam tomar 

nenhuma medida. A inscrição no 

nível Partner fica aberta durante 

todo o ano. 

 

*Devido à COVID-19, todos os parceiros manterão seu status para o ciclo de 2021 do programa, a menos 

que se qualifiquem para um upgrade. 

 

P: Quais clientes são qualificados para ingressar no programa? 

R: Agências, revendedores (ou parceiros de canal), fornecedores de ferramentas (ou parceiros de 

tecnologia) e parceiros de fornecimento de busca. O Programa de parceiros Microsoft 

Advertising não está disponível para anunciantes diretos. Caso uma agência seja configurada 

incorretamente com um shell de anunciante direto na plataforma do Microsoft Advertising, ela 

precisará ajustar a configuração e criar um shell de agência para ser qualificada. Entre em 

contato com o suporte para obter ajuda.  

P: Como faço para entrar na Comunidade do Programa de parceiros Microsoft 

Advertising no LinkedIn? 

R:  Se você é um parceiro inscrito, pode solicitar o acesso à página da Comunidade do Programa 

de parceiros Microsoft Advertising no LinkedIn. Verifique se o seu perfil no LinkedIn apresenta 

com precisão que você trabalha para uma empresa que é nosso parceiro inscrito. Sua solicitação 

será analisada pela equipe do Programa de parceiros Microsoft Advertising para verificar a 

inscrição de sua empresa. 

 

https://about.ads.microsoft.com/pt-br/microsoft-advertising-support
https://aka.ms/MSFTAdsPartnerCommunity
https://aka.ms/MSFTAdsPartnerCommunity
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P: Com quem posso entrar em contato para resolver dúvidas relacionadas ao 

programa?  

R: As agências parceiras, os parceiros de canal e de tecnologia podem entrar em contato com o 

suporte do Microsoft Advertising para obter ajuda com problemas ou com a equipe de 

atendimento do Microsoft Advertising.  

Os parceiros de fornecimento podem falar com o contato do Microsoft Advertising.  

 

Requisitos e benefícios 

P: Quais são os critérios de elegibilidade para as agências parceiras em cada nível?  

R: Os critérios de elegibilidade específicos por nível para as agências parceiras do Microsoft 

Advertising são as seguintes para cada ciclo do programa nos Estados Unidos*. Todos os 

parceiros devem ter sido aprovados nas verificações de fraude dos últimos três meses. 

  

Requisito Nível Partner Nível Select Nível Elite 

CRESCIMENTO Trazer pelo menos 

duas contas ativas 

exclusivas para o 

Microsoft Advertising 

a cada ano. 

Investimento anual de 

US$ 20.000 (ou o 

mínimo regional) com 

o Microsoft 

Advertising.  

Trazer pelo menos 

quatro contas 

ativas exclusivas 

para o Microsoft 

Advertising a cada 

ano.  

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento 

mínimo para as 

agências 

independentes. 

Trabalhe com a sua 

equipe de 

atendimento. 

Trazer pelo menos 

quatro contas ativas 

exclusivas para o 

Microsoft Advertising a 

cada ano.  

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento mínimo 

para as agências 

independentes. 

Trabalhe com a sua 

equipe de 

atendimento. 

COMUNIDADE Pelo menos um 

Profissional 

certificado do 

Microsoft 

Advertising (MACP) 

como funcionário.  

Pelo menos cinco 

membros de sua 

equipe de busca 

devem ser 

Profissionais 

certificados do 

Pelo menos 10 

membros de sua 

equipe de busca 

devem ser 

Profissionais 

certificados do 

https://about.ads.microsoft.com/pt-br/microsoft-advertising-support
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 Microsoft 

Advertising 

(MACP). 

 

Microsoft Advertising 

(MACP). 

Fazer pelo menos um 

treinamento do 

Microsoft Advertising 

Learning Lab por ano.  

RECONHECIMENTO Incluir o selo do nível 

Partner do Microsoft 

Advertising no site.  

 

Incluir o selo de 

Parceiro Select do 

Microsoft 

Advertising no 

site.  

 

Incluir o selo de 

Parceiro Elite do 

Microsoft Advertising 

no site. 

Colaborar em pelo 

menos uma iniciativa 

de marketing conjunto 

por ano. 

• Campanha de 

mídias sociais. 

• Caso de sucesso. 

• Material de 

marketing co-

branded. 

• Comunicado à 

imprensa. 

• White paper. 

 

*Para os requisitos de países diferentes dos Estados Unidos, fale com sua equipe de atendimento ou o 

representante de vendas do Microsoft Advertising.  

 

P: Quais são os critérios de elegibilidade para parceiros de canal em cada nível? 

R: Os critérios de elegibilidade nos Estados Unidos específicos por nível para os parceiros de 

canal, também chamados de revendedores, são apresentados a seguir.* Todos os parceiros 

devem ter sido aprovados nas verificações de fraude dos últimos três meses. 
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Requisito Nível Partner Nível Select Nível Elite 

 CRESCIMENTO O parceiro deve trazer 

pelo menos duas 

contas ativas 

exclusivas para o 

Microsoft Advertising.  

Não há requisitos de 

investimento mínimo. 

O parceiro deve 

trazer mais de 50 

contas ativas 

exclusivas para o 

Microsoft 

Advertising a cada 

ano.  

Codificar pelo menos 

um dos recursos 

prioritários, 

conforme 

identificado 

pela equipe de 

produtos do 

Microsoft 

Advertising.  

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento 

mínimo. Trabalhe 

com a sua equipe de 

atendimento. 

Trazer mais de 150 

contas ativas 

exclusivas para o 

Microsoft 

Advertising a cada 

ano (no mínimo 75 

em cada semestre).  

Codificar pelo menos 

dois dos recursos 

prioritários 

identificados pela 

equipe de produtos 

do Microsoft 

Advertising.  

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento 

mínimo. Trabalhe 

com a sua equipe de 

atendimento. 

 COMUNIDADE Pelo menos um 

Profissional 

certificado do 

Microsoft 

Advertising (MACP) 

como funcionário.  

 

Pelo menos cinco 

membros de sua 

equipe de busca 

devem ser 

Profissionais 

certificados do 

Microsoft 

Advertising 

(MACP). 

 

Pelo menos 10 

membros de sua 

equipe de busca 

devem ser 

Profissionais 

certificados do 

Microsoft 

Advertising 

(MACP). 

Fazer pelo menos 

um treinamento do 

Microsoft 

Advertising 

Learning Lab por 

ano.  
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RECONHECIMENTO Incluir o selo do nível 

Partner do Microsoft 

Advertising no site.  

 

Incluir o selo de 

Parceiro Select do 

Microsoft 

Advertising no site.  

 

Incluir o selo de 

Parceiro Elite do 

Microsoft 

Advertising no site. 

Colaborar em pelo 

menos uma iniciativa 

de marketing 

conjunto por ano. 

• Campanha de 

mídias sociais. 

• Caso de sucesso. 

• Material de 

marketing co-

branded. 

• Comunicado à 

imprensa. 

• White paper. 

 

*Para os requisitos de países diferentes dos Estados Unidos, fale com sua equipe de atendimento ou o 

representante de vendas do Microsoft Advertising.  

 

P: Como tratamos e quais são os critérios de elegibilidade para parceiros do 

Programa de parceiros Microsoft Advertising que operam internacionalmente? 

R: Nós consideramos as agências globais que operam por meio de empresas holding como 

Agências parceiras globais. Todos os parceiros devem ter sido aprovados nas verificações de 

fraude dos últimos três meses. 

Os critérios de elegibilidade são os seguintes: 

  

Requisito Agência Select global Agência Elite global 

CRESCIMENTO 
 

Neste nível, há um requisito 

de investimento mínimo para 

as agências globais. Entre em 

contato com a equipe de 

atendimento. 

Neste nível, há um requisito de 

investimento mínimo para as 

agências globais. Entre em contato 

com a equipe de atendimento. 

COMUNIDADE  Pelo menos cinco membros 

de sua equipe de busca 

Pelo menos 10 membros de sua 

equipe de busca devem ser 
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devem ser Profissionais 

certificados do Microsoft 

Advertising (MACP). 

 

Profissionais certificados do 

Microsoft Advertising (MACP). 

Fazer pelo menos um treinamento 

do Microsoft Advertising 

Learning Lab por ano.  

RECONHECIMENTO  Incluir o selo de Parceiro 

Select do Microsoft 

Advertising no site. 

Incluir o selo de Parceiro Elite do 

Microsoft Advertising no site. 

Colaborar em pelo menos uma 

iniciativa de marketing conjunto 

por ano. 

• Campanha de mídias sociais 

Caso de sucesso. 

• Material de marketing co-

branded. 

• Comunicado à imprensa. 

• White paper. 

  

 

P: Quais são os critérios de elegibilidade para os parceiros de tecnologia em cada 

nível? 

R: Os critérios de elegibilidade nos Estados Unidos específicos por nível para os parceiros de 

tecnologia são apresentados a seguir.* O programa de parceiros de tecnologia funciona 

somente por convite, mas se você possibilita soluções com demanda dimensionada, pode se 

inscrever. Todos os parceiros devem ter sido aprovados nas verificações de fraude dos últimos 

três meses. 

 

Requisito Parceiro de 

tecnologia do 

nível Partner 

Selecionar parceiro 

de tecnologia 

Parceiro de tecnologia 

Elite 

 CRESCIMENTO Compatibilidade 

do código com as 

alterações 

presentes e 

migrações de 

versões da API 

Todos os parceiros: 

Compatibilidade do 

código com as 

alterações presentes e 

migrações de versões 

da API antes do 

Provedores de 

ferramentas: Prioridade 

máxima para recursos 

de anúncios do 

Microsoft Advertising 

codificados até quatro 
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antes do 

encerramento do 

item. 

Não há requisitos 

de investimento 

mínimo. 

encerramento do 

item. 

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento mínimo 

para os parceiros de 

tecnologia globais. 

Entre em contato com 

a equipe de 

atendimento. 

Compromissos/ações 

ativas para atingir 

metas compartilhadas 

determinadas 

mutuamente. 

 

meses após a 

disponibilização geral, 

todos eles com o 

suporte da publicação 

do anúncio de 

lançamento; esses 

recursos são exclusivos 

das alterações presentes 

e migrações da API 

relacionadas a seguir 

como um requisito 

distinto.   

Todos os parceiros: 

Compatibilidade do 

código com as 

alterações presentes e 

migrações de versões da 

API antes do 

encerramento do item. 

Neste nível, há um 

requisito de 

investimento mínimo 

para os parceiros de 

tecnologia globais. Entre 

em contato com a 

equipe de atendimento. 

Deve ter 

compromissos/ações 

ativas para atingir metas 

compartilhadas 

determinadas 

mutuamente. 

 

COMUNIDADE Pelo menos um 

Profissional 

certificado do 

Microsoft 

Advertising 

Pelo menos dois 

Profissionais 

certificados do 

Microsoft 

Advertising (MACP) 

como funcionários. 

Pelo menos cinco 

Profissionais 

certificados do 

Microsoft Advertising 

(MACP) como 

funcionários e fazer pelo 

menos um treinamento 
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(MACP) como 

funcionário.  

 

Deve ter pelo menos 

contatos mensais com 

um representante do 

Microsoft Advertising.  

Deve participar 

ativamente de 

oportunidades de 

treinamento específico 

do produto (como 

treinamentos ao vivo, 

webinars e material 

exclusivo de 

educação). 

do Microsoft Advertising 

Learning Lab por ano.  

Deve ter pelo menos 

contatos  

mensais com um 

representante  

do Microsoft 

Advertising.  

Deve ter 

compromissos/ações 

ativas para atingir metas 

compartilhadas 

determinadas 

mutuamente. 

Deve participar 

ativamente de 

oportunidades de 

treinamento específico 

do produto (como 

treinamentos ao vivo, 

webinars e material 

exclusivo de educação). 

RECONHECIMENTO Incluir o selo do 

nível Partner do 

Microsoft 

Advertising no 

site.  

 

Incluir o selo de 

Parceiro Select do 

Microsoft 

Advertising no site.  

O parceiro deve 

participar de um dos 

seguintes programas a 

cada ano:  

• Um caso de 

sucesso. 

• Colaborar em 

quatro (4) 

postagens em 

redes sociais. 

• Elaborar um 

comunicado à 

imprensa. 

Incluir o selo de 

Parceiro Elite do 

Microsoft Advertising 

no site. 

O parceiro deve 

participar de dois dos 

seguintes programas a 

cada ano:  

• Um caso de sucesso. 

• Colaborar em oito (8) 

postagens em redes 

sociais. 

• Elaborar um 

comunicado à 

imprensa. 
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• Elaborar uma 

postagem conjunta 

no blog. 

• Participar de um 

webinar conjunto. 

• Elaborar uma 

postagem conjunta 

no blog. 

• Participar de um 

webinar conjunto. 

 

* Para os requisitos de países diferentes dos Estados Unidos, fale com sua equipe de atendimento ou o 

representante de vendas do Microsoft Advertising. 

 

P: Quais são os critérios de elegibilidade para os parceiros de fornecimento de busca 

em cada nível? 

Os critérios de elegibilidade para parceiros de fornecimento de busca a cada ano são os 

apresentados a seguir. No momento, os parceiros de fornecimento de busca podem ingressar 

no programa somente por convite e nos níveis Select e Elite. 

 

Requisito Parceiro de fornecimento de 

busca Select 

Parceiro de fornecimento de busca 

Elite 

CRESCIMENTO Os parceiros de fornecimento de 

busca devem cumprir o 

requisito de receita mínima 

anual da região correspondente 

(de acordo com a localização): 

US/EMEA/APAC. 

Capacidade de promover novas 

oportunidades de receita por 

meio de um Plano de negócios 

conjunto com taxa de 

aprovação de SEAM de 70% e 

busca a adoção de 1 produto ou 

recurso por ano. 

O parceiro cumpre todos os 

requisitos técnicos, de políticas e 

contratuais. 

Os parceiros de fornecimento de 

busca devem cumprir o requisito 

de receita mínima anual da região 

correspondente (de acordo com a 

localização): US/EMEA/APAC. 

Capacidade de promover novas 

oportunidades de receita por meio 

de um Plano de negócios 

conjunto com taxa de aprovação 

de SEAM de 80% e busca a adoção 

de 3 produtos ou recursos por ano. 

O parceiro cumpre ou supera 

todos os requisitos técnicos, de 

políticas e contratuais. 

COMUNIDADE Mínimo de 2 contatos mensais 

e promoção de discussões 

significativas como parte da 

Revisão de negócios trimestral 

Mínimo de 4 contatos mensais e 

promoção de discussões 

significativas como parte da 

Revisão de negócios trimestral 
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com seu gerente de conta de 

parceiro da Microsoft e a equipe 

estendida. 

Participação ativa em pelo 

menos uma ação Voice of the 

Partner (pesquisas, tours de 

reuniões etc.). A partir de 2021. 

com seu gerente de conta de 

parceiro da Microsoft e a equipe 

estendida. 

Participação ativa em todas as 

ações Voice of the Partner 

(pesquisas, tours de reuniões etc.). 

A partir de 2021. 

RECONHECIMENTO Não há requisitos específicos. Trabalho conjunto em uma das 

seguintes ações por ano: 

• Um caso de estudo.  

• Participar de um evento de 

anunciante, por convite. 

• Participar de um webinar 

conjunto. 

 

 

P: Quais são os benefícios do programa de parceiros? 

R: Veja a seguir os benefícios oferecidos por nível*: 

 

  Parceiro Select Elite 

CRESCIMENTO Qualificação para competições e ofertas promocionais   

 Consulta anual à agência (somente no nível Partner)   

 
Envolvimento em eventos realizados pelo Microsoft 

Advertising e pela Microsoft 
  

 Patrocínio de eventos de parceiros   

 Planejamento de marketing conjunto   

 Acesso prioritário aos pilotos de soluções do produto   

COMUNIDADE  
Acesso à Comunidade do Programa de parceiros Microsoft 

Advertising no LinkedIn 
  

 
Convite para o Global Microsoft Advertising Virtual Partner 

Summit anual 
  

 
Acesso a engenheiros do Microsoft Advertising para  

dar feedback sobre o produto 
  

 
Convite para o Microsoft Advertising Elevate (Global Partner 

Summit) 
  

 Acesso a eventos exclusivos do Microsoft Advertising   
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RECONHECIMENTO Selo do Programa de parceiros Microsoft Advertising   

 Inclusão no Diretório de Parceiros Online   

 
Direito de participar do Microsoft Advertising Partner Awards 

anual 
  

 Microsoft Advertising Partner Celebration   

 
Oportunidades para fazer apresentações em eventos ou 

webinars da Microsoft 
  

 
Colaboração em comunicados à imprensa, amplificação nas 

redes sociais e exemplos de sucesso 
  

 

*Estes são os benefícios atuais em janeiro de 2021. Os benefícios estão sujeitos a alterações e podem 

variar de acordo com o local e o tipo de parceiro.  

 

Inscrição no programa 

P: Como uma nova agência parceira se inscreve no programa de parceiros? 

R: Todas as agências parceiras, parceiros de canal ou parceiros de tecnologia do Microsoft 

Advertising se qualificam para entrar no programa no nível Partner durante todo o ano. 

Precisam apenas cumprir os requisitos de entrada especificados acima. O período de inscrição 

para os níveis Select e Elite vai de janeiro a março de cada ano. As agências parceiras podem 

seguir os passos abaixo para ingressar no programa:  

  

• Para começar, visite microsoftadvertisingpartners.com e clique no botão Solicitar 

informações para enviar sua solicitação.   

• Ela será encaminhada para determinar se você está qualificado. Se a sua empresa 

cumprir os requisitos, você receberá um email com instruções para acessar seus 

benefícios.   

• Observe que, normalmente, esse processo leva cerca de 72 horas. Se, depois desse 

período, você não receber um email aceitando ou negando sua associação, entre em 

contato com sua equipe de atendimento ou a equipe de suporte do Microsoft 

Advertising para que um representante acesse a equipe do Programa de parceiros 

Microsoft Advertising em seu nome. 

• Em sua primeira visita ao site do Programa de parceiros Microsoft Advertising, será 

solicitado que você 1) permita a vinculação de sua conta do Microsoft Advertising e 2) 

aceite o documento de termos e condições. Para entrar, use as credenciais da conta de 

Super Administrador ou de usuário padrão associada a sua conta do Microsoft 

Advertising. Para obter mais informações sobre funções de usuários, veja este artigo da 

Ajuda.  

https://about.ads.microsoft.com/pt-br/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/bing-partners/request-access-information
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/bing-partners/request-access-information
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
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• Ao entrar, preencha seu perfil do diretório pelo menu suspenso da conta no canto 

superior direito para incluir sua empresa no Diretório de parceiros do Microsoft 

Advertising e baixar seu selo de parceiro. 

• Por fim, entre em contato com sua equipe de atendimento ou entre no Portal do 

Programa de parceiros Microsoft Advertising para obter detalhes dos benefícios 

disponíveis para o seu nível.  

 

P: Como um novo parceiro de canal se inscreve no programa de parceiros? 

R: Novos parceiros de canal podem ingressar no programa em conjunção com os termos e 

condições mestre para parceiros de canal e seu adendo. Os três documentos serão assinados via 

DocuSign. Este é o processo: 

• Os novos parceiros de canal devem preencher os três contratos, inclusive o contrato do 

Programa de parceiros Microsoft Advertising, via DocuSign. 

• O novo parceiro é processado e recebe sua identificação de revendedor, tornando-se 

oficialmente um parceiro de canal. 

• Assim que o parceiro recebe sua identificação de revendedor, o programa de parceiros é 

avisado por email de que um novo parceiro de canal foi integrado. Então, o programa 

herdará os termos e condições do DocuSign e dará permissão para o novo parceiro 

acessar o portal do programa de parceiros. 

 

P: Como um novo parceiro de tecnologia ou de fornecimento de busca pode se 

inscrever no Programa de parceiros Microsoft Advertising? 

R:  No momento, os parceiros de tecnologia e de fornecimento de busca podem ingressar no 

programa somente por um sistema de convite. Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o 

suporte para obter ajuda ou fale com seu contato do Microsoft Advertising.  

P: Com quem devo entrar em contato, se enviei uma solicitação para me inscrever no 

programa, mas não recebi resposta? 

R: Você deve esperar o retorno sobre o status de sua inscrição até dois dias úteis após o envio. 

Se não recebeu uma resposta, tente entrar no site do Programa de parceiros Microsoft 

Advertising usando suas credenciais do Microsoft Advertising para conferir se você já é nosso 

parceiro. Se ainda tiver problemas, entre em contato com sua equipe de atendimento, caso seja 

gerenciado, ou fale com nossa equipe de suporte, informando o nome da sua empresa e a ID da 

conta do gerente do Microsoft Advertising. Caso não tenha uma conta do Microsoft Advertising, 

você pode criá-la na página de recursos de vendas de contato do Microsoft Advertising.  

 

 

https://about.ads.microsoft.com/pt-br/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/microsoft-advertising-support
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/microsoft-advertising-support
https://about.ads.microsoft.com/pt-br/contato-com-suporte
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Site para parceiros 

P: Quem pode acessar o site para parceiros?  

R: Os Super Administradores e os usuários padrão associados com a conta do Microsoft 

Advertising do parceiro podem acessar o site para parceiros usando o mesmo nome de usuário 

e a mesma senha utilizados para acessar a plataforma Microsoft Advertising. Os parceiros de 

fornecimento podem acessar o material do programa no Portal para parceiros de fornecimento.  

P: Eu recebo uma mensagem de erro ao tentar fazer login. O que posso fazer?   

R: Se você é um parceiro inscrito e está com problemas ao fazer login no site para parceiros, 

tente os seguintes passos de solução de problemas:  

1. Verifique se você é um Super Administrador ou um usuário padrão associado com sua 

conta do Microsoft Advertising e use o mesmo nome de usuário e a mesma senha 

utilizados para fazer login na plataforma. 

2. Se for perguntado se você tem uma conta corporativa/de estudante ou uma conta 

pessoal, experimente as duas opções. Muitas vezes, os emails corporativos são 

configurados como contas pessoais.  

3. Tente fazer login usando um navegador privado.  

 

P: Eu esqueci meu nome de usuário ou minha senha. Onde posso recuperá-los?  

R: Se você não se lembra de seu nome de usuário ou sua senha, siga estes passos: 

1. Na tela de entrada em https://ads.microsoft.com, clique no link “Esqueceu seu nome de 

usuário?”. 

2. Siga os passos na tela para recuperar as informações corretas. 

 

P: Como posso adicionar um usuário à minha conta para que ele possa acessar o site 

para parceiros?    

R: Qualquer pessoa que usa o Microsoft Advertising tem uma função de usuário atribuída e, 

assim, tem permissões para realizar determinadas ações com a conta. A pessoa que faz a 

inscrição da conta recebe a função de Super Administrador e tem permissões completas, 

inclusive para convidar e excluir outros usuários.  

Se quiser dar acesso a outros usuários do portal, basta adicionar o usuário a sua conta do 

Microsoft Advertising. As seções a seguir encontram-se neste artigo da Ajuda.  

1. Depois de entrar no Microsoft Advertising, clique em Ferramentas no menu principal e 

clique em Acesso à conta. 

2. Clique em Gerenciamento de usuários no menu principal. 

https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
https://ads.microsoft.com/
https://ads.microsoft.com/
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/pt-br/52037/3
https://ads.microsoft.com/
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3. Clique em Convidar usuário na página Gerenciamento de usuários. 

4. Insira as informações do novo usuário e sua função na conta.*  

5. Clique em Enviar.  

 

 

 

 
 

* A função na conta (nível de usuário) deve ser de usuário padrão ou Super Administrador para acessar o site do 

Programa de parceiros Microsoft Advertising. Os usuários definidos com qualquer das outras funções na conta 

poderão entrar no site do programa e navegar por ele, mas não poderão fazer nenhuma edição. 

 

P: Como faço para entrar no portal e atualizar meu perfil e a inclusão no diretório? 

R: Se você é um parceiro inscrito, pode acessar o Portal para parceiros do Microsoft Advertising 

usando as mesmas credenciais de autenticação de sua conta do Microsoft Advertising. Depois 

de entrar no portal, você poderá editar o perfil da empresa (somente para uso interno) e o perfil 

do diretório (informações que serão exibidas publicamente no diretório de parceiros) no menu 

suspenso de sua conta na barra de navegação superior. 

 

 

https://about.ads.microsoft.com/pt-br/resources/microsoft-advertising-partner-program/partner-directory
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P: O que devo fazer se sou um parceiro inscrito, mas as informações de minha 

empresa não aparecem no diretório de parceiros? 

R: Entre no portal e preencha o “Perfil do diretório de parceiros” no menu suspenso de sua 

conta no canto superior direito. Observe que o “Perfil da empresa” não é público e se destina 

apenas para uso interno do programa. Ele não afetará sua inclusão no diretório. Então, preencha 

os dois perfis. Não deixe de preencher todos os campos na íntegra, pois campos 

incompletos/ausentes poderão fazer com que o perfil não seja publicado. Depois de preencher 

e enviar seu perfil, aguarde um ou dois dias para que nossa equipe de Web examine seu envio e 

o publique no diretório. Os parceiros podem se incluir em qualquer país com suporte onde 

tenham um local de atendimento ativo. 
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