
CHECKLIST
Google Shopping

Ajudamos os nossos parceiros a crescer 

Consultoria e Formação de Marketing Digital



Somos uma empresa de consultoria e formação de Marketing Digital, 

especializada nas áreas de SEO, Google Ads e Web Analytics. Esta 

consultora foi fundada pelo Marco Gouveia, consultor e formador de 

Marketing Digital, que se iniciou nesta área em 2004. Estamos no mercado 

há cerca de três anos e, de momento, contamos com oito colaboradores. 

Somos uma empresa Google Partner Premier, premiada nos quatro 

trimestres consecutivos de 2019, pelo maior montante investido em Google 

Ads (superior a 4 milhões de euros nesse ano). 

Não somos prestadores de serviços, não trabalhamos numa ótica 

empresa-cliente, trabalhamos sim enquanto parceiros, com objetivo 

comum de ajudar as pessoas e as empresas a alavancarem a sua presença 

online. 

O que nós pretendemos é ser o parceiro da transformação digital 

em Portugal e além fronteiras. Acreditamos ser diferentes, não só, pelo 

nosso trabalho, experiência e conhecimento, mas sobretudo pela nossa 

essência, proximidade e transparência. Essas são as nossas verdadeiras 

vantagens competitivas. 

O que fazemos? 
Transmitimos todo o nosso conhecimento no digital.

O que nos inspira? 
O sucesso das pessoas.



Esta lista de verificação foi concebida para te  ajudar a começar anúncios 
no Google da forma mais correcta. Continua a ler para aprenderes a 
montar e construir as tuas campanhas de Shopping Ads!
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GOOGLE MERCHANT CENTER
Cria uma conta no Google Merchant Center para conseguires 
configurar os Google Shopping Ads.
Quando criares a tua conta, deves:

❑ Fazer upload dos logos - Para obteres a máxima exposição 
nos anúncios carrega tanto a tua "imagem" de marca padrão 
como um logótipo que tenha o nome/identidade de marca 
por escrito;

❑ Informação Fiscal - Preenche as definições fiscais do negócio;
❑ Informações de envio - Os custos de envio que introduzires  

no Google Merchant Center têm de corresponder aos reais. O 
Google irá desaprovar os anúncios se os preços de envio não 
corresponderem;



2

O FEED DE LISTAGEM DE PRODUTO
O Feed de Produto é a componente mais importante nos teus de 
Google. Aqui estão alguns passos que podes dar para te 
certificarmos de que o feed do teu produto está a fornecer as 
informações que o Google precisa.

❏ Escolhe a melhor opção de feed para as tuas necessidades 
(Google Sheets, Conector de alimentação de terceiros, Ligação 
API à sua plataforma de comércio electrónico, ou Txt/XML);

❏ Certifica-te que preenches todos os campos referentes à tua 
industria;

❏ Preenche o máximo de campos recomendados que 
conseguires (quantos mais melhor!);

❏ Utiliza um feed suplementar para fazer alterações ou 
atualizações no teu feed de produto;

❏ Certifica-te de que os IDs dos produtos do teu feed 
suplementar correspondem aos IDs dos produtos no teu feed 
principal;

❏ Verifica regularmente os diagnósticos do feed e arranja ou 
apaga quaisquer produtos não aprovados no feed;
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OTIMIZAR O FEED DE PRODUTO
Seguem alguns passos extras que podes dar  para otimizares o 
feed  do produto para que os anúncios gerem os resultados que 
precisas.

❏ Optimiza os títulos dos produtos com base na palavra-chave e 
nas pesquisas dos clientes;

❏ Selecciona imagens de produtos com base na pesquisa de 
concorrentes e clientes;

❏ Configura hierarquias de tipo de produto para gerar opções 
de targeting para os teus anúncios de Google Shopping 
dentro do Google Ads. Deves definir um mínimo de 3 níveis 
de hierarquias no campo de tipo de produto;

Por exemplo, se vendes TVs LG, podes organizar os tipos de 
produtos da seguinte forma:

TVs > SmartTVs > OLED TVs > Grande polegada 55’’ > TVs LG
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CONFIGURAR AS CAMPANHAS DE GOOGLE SHOPPING
❏ Seleciona a campanha de compras certa para o objetivo:

❏ Campanha standard de shopping = Shopping Ads 
tradicional; 

❏ Campanha de Showcase shopping = optimizado para 
interacção / impressões de 10 segundos;

❏ Smart shopping = campanhas automáticas;

❏ Utiliza uma convenção de nomes de campanha que te 
permitam segmentar os dados no Google Analytics - Por 
exemplo: "Tipo de campanha + Produto + Localização";

❏ Filtro de inventário - Define o filtro para especificar os produtos 
que queres que o Google inclua na campanha;

❏ Licitações - Define o tipo de licitação com base no objectivo da 
campanha e nos dados disponíveis;

❏ Orçamento - Define o orçamento diário para a campanha;

❏ Prioridade - Define a prioridade da campanha com base na 
preferência que queres que o Google dê à campanha em 
relação às outras campanhas da tua conta;

❏ Redes - seleciona as redes de publicidade que queres que o 
Google utilize para a campanha;

❏ Localizações - Limita  as configurações de localização 
estritamente ao país ou área que queres atingir com a 
campanha;
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CRIAÇÃO DE GRUPOS DE ANÚNCIOS:
❏ Segmenta os produtos em grupos de anúncios separados 

para ajustares os lances de forma inteligente e de acordo com 
a categoria do produto. Dessa forma, filtras as palavras-chave 
para os grupos de anúncios certos também;

❏ Define a tua proposta de custo por clique com base nos 
objectivos de negócio e estimativas competitivas;

ESTRUTURAR CAMPANHAS DE GOOGLE SHOPPING 

❏ Agrupa produtos semelhantes nos grupos de produtos;
❏ Agrupa grupos de produtos semelhantes nos grupos de 

anúncios;

❏ Grupos de anúncios do segmento - tipicamente por marca ou 
tipo de produto;

❏ Utiliza palavras-chave negativas nos grupos de anúncios e nas 
configurações de prioridade do nível da campanha para 
segmentar campanhas com base na intenção de pesquisa; 

❏ Ajusta as ofertas com base na intenção de pesquisa do 
público-alvo que estás a querer impactar com as campanhas.
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