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INTRODUÇÃO
O OBJETIVO DESTE EBOOK É DAR-LHE UMA VISÃO SIMPLES
E DE RÁPIDA LEITURA SOBRE CAMPANHAS PAGAS EM MOTORES
DE PESQUISA.
Abordaremos a pesquisa paga e de que forma difere para a chamada pesquisa orgânica (SEO),
como deve ser usada e, no final, como analisar resultados.
Existem diferentes motores de pesquisa e quase todos eles têm anúncios. No entanto, e porque
todos funcionam de forma semelhante, vamos apenas abordar o Google AdWords. Sabendo como
este funciona, saberá como aplicar esses conhecimentos nos restantes.
Será ainda explicado como medir as conversões a partir do seu site imobiliário e assim saber
quantos pedidos de contacto são resultado do seu anúncio.
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PESQUISA ORGÂNICA
VS PESQUISA PAGA
Nos motores de pesquisa, como o Google, existem dois tipos de resultados: orgânico e pago.
O objetivo de qualquer um deles é levar utilizadores à página de um site.

RESULTADO
ORGÂNICO (SEO)

RESULTADO
PAGO

Baseia-se nos resultados não pagos, em que um site aparece melhor
posicionado quanto melhor for a estratégia da sua otimização –
conteúdo original e relevante para o utilizador, nome das imagens
entre outros.
Tal como o nome indica, resulta de campanhas pagas, também elas
acionadas por palavras-chave. Neste caso, os fatores que permitem
um melhor posicionamento são diferentes: palavras-chave escolhidas,
o conteúdo do anúncio, etc. – falaremos nestes fatores no capítulo
Índice de Qualidade (Quality Score).

Os resultados orgânicos e pagos não competem entre eles em termos de posicionamento nos
motores de pesquisa. Apesar de ambos aparecem no Google, a sua apresentação
é diferente. Na imagem seguinte, verá um exemplo de resultados orgânicos e pagos.
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PESQUISA ORGÂNICA
VS PESQUISA PAGA

Resultado pago

Resultado orgânico
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PESQUISA PAGA
COMO USAR A PESQUISA PAGA
NOTA
A aposta em anúncios deve ser um
complemento à estratégia do seu
site até porque exige muito tempo,
esforço e recursos para ser bem
feita - será algo a que terá que se
dedicar.

Agora que consegue identificar resultados orgânicos e pagos, falaremos sobre como deve ser
usada a pesquisa paga, ou seja, os anúncios de Google AdWords.

ENCONTRAR NOVAS PALAVRAS-CHAVE
Uma das informações mais valiosas que consegue obter com campanhas de Google AdWords, são
as palavras-chave que efetivamente fizeram aparecer o seu anúncio ao utilizador. Deixará de
“adivinhar” palavras-chave para perceber quais os termos utilizados - os chamados
“Termos de Pesquisa”.
Pode, por exemplo, escolher a palavra-chave “arrendar casa lisboa” para apresentar o seu
anúncio e o Google mostrá-lo a alguém que pesquise por “arrendar apartamento em lisboa”.
Apesar de não ter incluído “arrendar apartamento em lisboa” como palavra-chave, o Google
poderá mostrá-lo porque é esse o termo de pesquisa usado pelo utilizador.
O relatório de Termos de Pesquisa também lhe dá informação sobre a performance de cada termo,
o que lhe permitirá avaliar se é ou não vantajoso que o adicione como palavra-chave.
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PESQUISA PAGA
Veja o exemplo de relatório de Termos de Pesquisa.
Este relatório é extremamente valioso uma vez que lhe indica exatamente quais os termos que
os utilizadores procuraram e ativam o seu anúncio. Os Termos de Pesquisa são uma excelente
forma de otimizar o seu site imobiliário com palavras-chave que os utilizadores pesquisam.
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PESQUISA PAGA
MOSTRE-SE AO SEU CLIENTE
NOTA
Mesmo que o seu concorrente tenha
um bom posicionamento orgânico,
a sua campanha paga poderá
sobrepor-se à dele.

Outra boa forma de explorar as campanhas pagas é fazê-las para estar à frente da sua concorrência,
mesmo que em termos orgânicos (através da otimização do seu site imobiliário) não esteja.

COMO FUNCIONA A PESQUISA PAGA
Palavras-chave, Anúncios e Páginas de Destino
Existem três elementos principais nas campanhas pagas:

PALAVRAS-CHAVE

+

ANÚNCIOS

+

PÁGINAS DE DESTINO
(LANDING PAGES)

Comece por dar ao Google uma lista de palavras-chave que façam apresentar o seu anúncio
assim que alguém pesquise por elas.
De seguida crie os anúncios a serem apresentados para essas palavras-chave com o objetivo
de serem relevantes para os motores de pesquisa e atrativos para os utilizadores. A seguir
os utilizadores clicam no seu anúncio e são levados a uma página específica, definida por si.
O objetivo dessa página é a chamada “conversão”, que poderá ser o pedido de informação sobre
determinado imóvel ou pedido de visita, por exemplo.
egorealestate.com
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PESQUISA PAGA
Em resumo, a pesquisa paga é fundamentalmente gerir, fazer corresponder e otimizar anúncios
para as pesquisas dos utilizadores levando-os a cumprir o seu objetivo – a conversão.
CPC – Custo por Clique
É inevitável falar de CPC (Custo por Clique) quando falamos de pesquisa paga. Como o próprio
nome indica, o anunciante, neste caso você, só paga quando alguém clica no seu anúncio.
Como é então determinado o valor de cada clique?
O Google usa um sistema tipo leilão para definir esse valor. Tendo em conta que falamos de CPC,
vamos perceber como é o que o Google define a posição dos os anúncios e como calcula o custo
de cada clique nos mesmos.
VEJA EM DETALHE

O posicionamento dos anúncios é definido pela Classificação de Anúncio (AdRank).
AdRank =

CPC máximo que o anunciante
está disposto a gastar

Índice de Qualidade
do seu próprio anúncio

O Anúncio com o AdRank mais elevado é colocado na primeira posição dos resultados de pesquisa
paga.
Ainda que defina um valor máximo para o clique, o Google faz cálculos para que não o gaste na
totalidade caso não seja necessário. Veja em detalhe no vídeo que colocámos em nota.
egorealestate.com

eGO Real Estate - eBook Google AdWords para Imobiliárias

9

PESQUISA PAGA
NOTA
O Índice de Qualidade é um
algoritmo que classifica a relevância
dos anúncios: analisa a relação entre
as palavras-chave escolhidas por
si, o próprio anúncio e a página
de destino.

NOTA
O Google AdWords penaliza
anúncios com Índices de Qualidade
baixos. Por outro lado, anúncios
com Índice de Qualidade alto veem
o CPC baixar e o AdRank subir!

egorealestate.com

Índice de Qualidade (Quality Score)
Para além do CPC que estará disposto a atribuir a cada palavra-chave, o Google utiliza ainda
outro fator para determinar se o seu anúncio aparece ou não aos utilizadores – aquilo que se
chama de Índice de Qualidade (Quality Score).
O Google lê a página de destino do anúncio para perceber se aquilo que anuncia se reflete na
mesma, ou seja, se não está a criar anúncios irrelevantes para o utilizador.
A criação deste algoritmo tem como objetivo proporcionar uma melhor experiência de pesquisa
ao utilizador.
Como funciona então o Índice de Qualidade?
A escala vai de 1 a 10, sendo 1 o valor mais baixo e 10 o valor mais alto, aquele que procuramos.
O Índice de Qualidade também ajuda a perceber se as palavras-chave são um bom compromisso
custo/benefício. Vamos supor que o seu site é dedicado a imóveis de luxo e licita sobre a palavra-chave
“apartamento de luxo em Estoril” mas tem um baixo índice de qualidade. Isto pode indicar que
o conteúdo da sua página de destino não está de acordo com o que anuncia. Deve usar esta
informação para rever as suas palavras-chave.
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PESQUISA PAGA
Isto significa que um anúncio não garante a primeira posição dos resultados pagos apenas por ter
um valor de CPC mais elevado. Como pode ver no exemplo em baixo, apesar do primeiro anúncio
ter um CPC mais baixo, o facto de ter um Índice de Qualidade superior faz com que o Google
o posicione no topo dos resultados pagos.

NOTA
Quanto mais conseguir mostrar
ao Google que há relação entre
palavras-chave, anúncio e página
de destino, mais o Google entenderá
que sabe o que está a anunciar
e maior é a probabilidade de ser
colocado no topo dos resultados
de pesquisa (paga) com um menor
investimento.
egorealestate.com

CPC

ÍNDICE
DE QUALIDADE

O seu
anúncio

0,90€

8

Concorrente

1,50€

4
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS
ESTRUTURAÇÃO DA CAMPANHA
Uma boa estruturação da campanha de AdWords é fundamental para o sucesso da mesma.
Tem então a palavra-chave que escolheu, uma lista de palavras-chave que está a licitar (baseada,
por exemplo, nos Termos de Pesquisa) e tem o anúncio que quer que apareça assim que alguém
pesquisa por essas palavras-chave.
Agora terá de agrupar essas palavras-chave para o anúncio e criar um Texto de Anúncio (copy)
altamente relevante para que aumente a probabilidade dos utilizadores clicarem.
Poderá fazer isto agrupando palavras-chave relacionadas a que vamos chamar de Grupo de Anúncios
(Ad Group). Se considerar que tem palavras-chave como “apartamento para venda em lisboa”,
“casa para venda em lisboa” e “casa em lisboa”, pode criar um Grupo de Anúncios chamado “Casa Lisboa”
e fazer um Anúncio que corresponda a este conjunto de palavras-chave.
Se noutro caso tiver “moradia em cascais”, “vivenda na linha de cascais” e “comprar vivenda em cascais”,
pode criar um grupo de anúncios chamado “Casa Cascais”. Veja de seguida o exemplo de estrutura.

egorealestate.com
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS
GRUPO DE ANÚNCIOS
(AD GROUP)

PALAVRAS-CHAVE

apartamento para venda em lisboa
Casa Lisboa

casa para venda em lisboa
casa em lisboa

moradia em cascais
Casa Cascais

vivenda na linha de cascais
comprar vivenda em cascais

TEXTO DE ANÚNCIO
(COPY)
Apartamento T3 em Lisboa
www.realestatept.com/lisboa
Temos o apartamento que procura.
Descubra!
Moradia Cascais c/ Piscina
www.realestatept.com/cascais
Procura uma casa de sonho?
Entre e conheça-a!

Vamos pensar que não vende apenas apartamentos e moradias, mas também tem terrenos
industriais.
O Google permite-lhe estruturar a sua conta de AdWords num nível “acima” dos Grupos de Anúncios
– a Campanha. Ou seja, pode colocar todos os seus Grupos de Anúncios ("Casa Lisboa" e "Casa
Cascais") na Campanha “Casas” e criar outra para “Terrenos Industriais” com os seus grupos
de anúncios específicos, palavras-chave e anúncios.
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS
É importante que estruture a sua campanha para que as suas palavras-chave e texto de anúncio
sejam muito próximos. Se o “tema” é diferente, torna-se mais eficaz criar novos Grupos de Anúncios.

CAMPANHA

GRUPO DE
ANÚNCIOS
(AD GROUP)

Casas
20€/dia

Casa
Lisboa

Casas
17€/dia

Casa
Cascais

Terrenos
20€/dia

Terrenos
Industriais

NOTA
Poderá fazer Campanhas que
direcionem para uma página
de listagem de imóveis. O que
deverá garantir é que essa listagem
contém resultados de característica
semelhantes para que o Texto
do Anúncio se mantenha relevante.

egorealestate.com

PALAVRAS-CHAVE

apartamento para venda em lisboa
casa para venda em lisboa
casa em lisboa

moradia em cascais
vivenda na linha de cascais
comprar vivenda em cascais

terrenos para construção
terrenos para a industria
terrenos industriais

TEXTO ANÚNCIO
(COPY)

Apartamento T3 em Lisboa
www.realestatept.com/lisboa
Temos o apartamento que procura.
Descubra!
Moradia Cascais c/ Piscina
www.realestatept.com/cascais
Procura uma casa de sonho?
Encontre e conheça-a!
Terrenos para construção
www.realestatept.com/terrenos
Procura um novo espaço de
construção para a sua empresa?
Nós temos – entre!
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS
DEFINIÇÃO DE ORÇAMENTO
Ao definir uma campanha de Google Adwords, não permite que o Google gaste dinheiro sem
controlo - em vez disso, define um orçamento diário ao nível da Campanha. Assim, por cada
Campanha estipula o valor diário máximo que o Google pode gastar para que o seu anúncio seja
clicado. Pode dizer que quer gastar 20€/dia numa das campanhas “Casas” e 15€/dia na campanha
“Terrenos” com a segurança de que o Google não ultrapassará esse valor em cada uma delas.

NOTA
Pode começar com um orçamento
mais baixo e, à medida que obtem
resultados, aumenta o valor garantindo
um investimento/benefício favorável.

egorealestate.com

Caso as suas palavras-chave tenham muita procura e o nosso anúncio seja clicado várias vezes,
poderá, ao fim de umas horas, não ter anúncio a ser apresentado. Como referido em cima,
o Google não gastará mais que o valor que define e dar-lhe-á a indicação de que está limitado pelo
orçamento – aí toma a opção de manter o orçamento e reformular a campanha ou aumentar
o orçamento diário.
Se por outro lado não houver cliques suficiente para esgotar o seu orçamento, o Google não
acumula para o dia seguinte. O orçamento diário é, como o próprio nome indica, definido
e limitado ao dia.
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS
TEXTO DO ANÚNCIO (COPY)
Na construção do anúncio, tem uma “fórmula” uma vez que o Google limita o número de caracteres
que pode usar. Os números a reter são 30, 30, 15+15 e 80.
EXEMPLO DE ANÚNCIO

LIMITE DE CARACTERES

URL Final

www.realestatept.com/moradias/cascais

Sem limite

Título 1

Moradia com Piscina em Cascais

30 caracteres

Título 2

Entre e descubra!

30 caracteres

Caminho

moradias / cascais

15 + 15 caracteres

Descrição

Amplo jardim, vista para a baía, garagem
para 2 carros, 25min. Lisboa. Conheça!

80 caracteres

Tem à sua disposição 30 caracteres para cada um dos Títulos, que serão o primeiro contacto
do utilizador com o anúncio. 15 + 15 caracteres visíveis para o Caminho - este não tem de ser
igual ao que o utilizador vê quando entra na página de destino. O objetivo é captar a atenção
do utilizador com o URL de Visualização. Sobram 80 catacteres para a linha de Descrição.
egorealestate.com
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ESTRUTURA DE UMA
CAMPANHA ADWORDS

Esta é a estrutura base de uma campanha de AdWords. Mediante o objetivo, poderá querer
apostar noutros tipos de anúncio disponíveis.
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MEDIÇÃO
DE RESULTADOS
PRINCIPAIS INDICADORES
Agora que tem o seu anúncio, palavras-chave e estrutura de campanha, deve otimizá-los. Para o fazer
deve usar as métricas que o Google lhe dá.
Vamos olhar para Impressões, Cliques, Conversões e Custo.

IMPRESSÕES

Chama-se Impressão à apresentação do seu anúncio ao utilizador. Por
aproximação, podemos dizer que Impressão é o mesmo que o número
de vezes que o seu anúncio é visto pelos utilizadores.

CLIQUE

É a ação de clicar no seu anúncio. Habitualmente existe diferença entre
Impressões e Cliques porque o facto do seu anúncio aparecer não
significa que seja clicado.

CONVERSÃO

É a ação do utilizador ver o anúncio, clicar e cumprir a ação que definiu,
por exemplo, pedido de informação sobre um imóvel ou um pedido de
visita.

CUSTO

egorealestate.com

É o valor monetário que gastou na campanha.
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MEDIÇÃO
DE RESULTADOS
MÉTRICAS COMBINADAS
Para além das quatro métricas base para qualquer leitura de resultados, deve ver também outras
quatro: Taxa de Cliques (CTR), Taxa de Conversão, Custo por Clique (CPC) e Custo de Conversão.
Taxa de Cliques (CTR): percentagem de impressões que se tornam em cliques. Quanto maior for
a percentagem, mais eficaz é a sua campanha.
CTR = Cliques / Impressões
Taxa de Conversão: percentagem de cliques que convertem na ação pretendida (Ex. pedido de visita
ou informação). É também uma métrica que quanto maior melhor.
Taxa de Conversão = Conversões / Cliques
Custo por Clique (CPC): é o valor gasto por cada clique. Conseguir otimizar a campanha, significa
conseguir reduzir este valor.
CPC = Valor Gasto / Cliques
Custo de Conversão: é o custo total da sua campanha dividido pelo total de conversões.
Permite-lhe avaliar se a campanha é ou não sustentável/rentável.
Custo de Conversão = Custo da campanha / Total conversões
egorealestate.com
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MEDIÇÃO
DE RESULTADOS
LEITURA DE CONVERSÕES A PARTIR DO SEU SITE IMOBILIÁRIO

NOTA
Ligue o Google AdWords ao seu site
imobiliário e saiba quais os imóveis
que trazem mais conversões!

Para que o Google AdWords registe as conversões de todo do seu site imobiliário, e não
esteja a fazer campanhas sem saber o resultado, o eGO Real Estate desenvolveu uma inovadora
funcionalidade que lhe permite ter toda a informação sobre conversões e saber se a sua campanha
é ou não rentável.
Vejamos o seguinte caso: quer promover um imóvel através de uma campanha de Google
AdWords e saber quantas pessoas clicaram no anúncio fazendo um pedido de contacto a partir
dele. Ou seja, quer saber o Custo de Conversão do anúncio para perceber o sucesso da campanha.
Com o eGO Real Estate é bastante simples. Cria a campanha em Google AdWords como lhe
explicámos em cima e, de seguida, segue esta rápida explicação na nossa academia sobre como
configurar conversões em Google AdWords – a partir daqui, o Google AdWords e o seu site
imobiliário estão ligados!
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MEDIÇÃO
DE RESULTADOS
Para que fique tudo integrado e faça uma leitura completa sobre a sua campanha, acompanhará
as conversões das suas campanhas através da sua conta AdWords como verá na imagem em baixo.

Neste momento tem a sua campanha a correr, as plataformas ligada e os contactos a chegar!
egorealestate.com

eGO Real Estate - eBook Google AdWords para Imobiliárias

21

CONCLUSÃO
Com este eBook tem a base para explorar as campanhas de Google AdWords e saber como gerir e
otimizar uma campanha.
- Uma boa estruturação de campanha é fundamental. Organize as suas campanhas, grupos de
anúncios, palavras-chave e texto de anúncio de acordo com o seu objetivo;
- Trabalhe para um Índice de Qualidade alto para que o Custo por Clique (CPC) desça;
- Encontre as palavras-chave que devolvem mais tráfego e retorno ao seu site imobiliário e explore-as.
- Otimize. Há sempre forma de conseguir melhores resultados e baixar custos na sua campanha.

FAÇA DO GOOGLE ADWORDS UM ALIADO NA ESTRATÉGIA
DE DIVULGAÇÃO DOS SEUS IMÓVEIS E IMOBILIÁRIA!
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