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ação de alto impacto via adwords 
o que é? 

o blast é um ação na rede de display do google com alto volume de 
impressões e cliques num curto período  
•  configuração: 

–  através do adwords 

•  data / duração: 
–  personalizável 
–  para um impacto relevante, é recomendada uma ação de 1 a 5 dias 

•  investimento: 
–  personalizável 
–  para alto impacto, recomendamos valores superiores a R$ 20 mil/dia 

•  formatos: 
–  anúncios de texto 
–  anúncios gráficos 

•  segmentações: 
–  todas as disponíveis no adwords 
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selecione o tipo de lance de acordo com seu objetivo 
objetivos 

•  cpc – pague pelos cliques recebidos 
por seus anúncios 

–  indicado para os objetivos de: 
•  tráfego 
•  vendas/leads 
•  tráfego de novos usuários 

•  cpm – pague pelas vezes que seu 
anúncio for exibido 

–  indicado para os objetivos de: 
•  reconhecimento de marca 
•  exposição de marca 
•  a mensagem já está no anúncio 
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selecione a melhor segmentação de acordo com seu objetivo 
segmentações 

segmentação de 
tópicos 

seleção 
manual 

de canais 

categorias de 
interesse 

contextual  
(palavras-chave) 
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selecione palavras-chave 
relevantes e apareça em 
páginas de acordo com seu 
conteúdo 

atinja seu público-alvo de 
acordo com seu interesse 
baseado em seu perfil de 
navegação na web 

selecione os canais da rede 
de display em que deseja 
que seus anúncios 
apareçam 

selecione pacotes de sites 
agrupados por temas 
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estime os resultados da sua ação 
calculadora 

•  use o histórico de suas campanhas para estimar resultados de impressões, cliques, 
conversões e receita de sua campanha. 



7 Google confidential 7 Google confidential 

1) crie uma nova campanha 

 
 
 
 
 
 
2) selecione a rede de display 

 
 
 

crie uma nova campanha de display 
configuração 
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configure lances e método de entrega 
configuração 

3) selecione o tipo de lance que deseja usar (cpc ou cpm) 
4) como o blast tem curta duração, use lances agressivos para garantir a entrega 
5) use método de entrega acelerado 
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6) (opcional) selecione limite de frequência para campanhas com lance por CPM – evite exibir 
repetitivamente para o mesmo usuário. 

 
 
 
 

configure limite de frequência e agende a ativação 
configuração 

7) defina a data de início e término da campanha 
importante - evite deixar a campanha pausada para ativá-la manualmente. isso atrasa a         
distribuição dos anúncios na rede de display e pode retardar o início da campanha. 
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selecione a segmentação desejada 
configuração 

8) crie os grupos de anúncio e defina as segmentações que deseja usar (palavras-chave, redes, 
público-alvo categorias de interesse ou tópicos). 
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use diferentes formatos de anúncios 
configuração 

9) use anúncios gráficos e de texto para garantir maior cobertura 
–  comunicação - use anúncios atrativos e de alto impacto (call-to-action forte, ofertas, descontos e benefícios 

tendem a funcionar bem). 

–  criador de anúncios gráficos – não deixe que a criação de peças seja um limitador para sua ação. crie 
banners com mensagens personalizadas, imagens e logos dentro do próprio adwords. 
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apareça onde quiser 
configuração 

10) (opcional) exclusões 
–  categorias ou sites indesejados – exclua da sua campanha categorias, sites específicos ou páginas de acordo com seu 

conteúdo ou pertencentes a determinadas categorias. para campanhas por cpm, excluia a categoria ‘abaixo da dobra’. 
–  distribuição entre canais – para é evitar a concentração de entrega e investimento em sites de grande inventário como 

orkut e youtube, é possível separá-los em diferentes campanhas e excluí-los de campanhas que rodarão nos demais sites 
da rede de display. 

–  novos usuários - caso a campanha tenha como objetivo atingir novos usuários, existe a opção de não impactar usuários 
da suas listas de remarketing. 
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utilize as ferramentas do google para ajudar no seu blast 
ferramentas úteis 

• doubleclick adplanner (google.com/
adplanner) 

–  permite identificar sites, tópicos e categorias 
de interesse para seu plano de mídia. 

 

•  ferramenta de segmentação 
contextual (adwords > ferramentas e análises 
> ferramenta de segmentação contextual) 

–  obtenha sugestões de grupos de palavras-
chave para suas campanhas contextuais. 

 

•  criador de anúncios gráficos 
(adwords > anúncios > novo anúncio > criador de 
anúncios gráficos) 

–  crie anúncios gráficos de forma prática e 
rápida dentro do próprio adwords. 
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