Google Shopping: aumente o
poder de alcance e venda dos seus
produtos com a ajuda do Elo7!
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INTRODUÇÃO
A concorrência hoje é um dos maiores desafios para
que você consiga aparecer em meio a milhões de outros
produtos, certo? Como competir com grandes varejistas,
ou outros lojistas com volume maior de vendas?
Os Anúncios do Google Shopping ou PLAS (product Listing Ads) são exibidos quando
usuários buscam por um determinado produto na ferramenta de busca do Google.
Eles podem aparecer no topo ou no canto direito da página, mas também na aba
“Shopping” do buscador.
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Resultado de Busca
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Aba Shopping
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Pensando nisso, e em como te ajudar a gerir campanhas online, mesmo se você
não tiver experiência com esse tipo de mídia, o Elo7 e o Google se uniram para que
você possa ter suas campanhas organizadas de maneira fácil, com investimento
controlável por você mesmo, e todo o processo de otimização por conta do Elo7.

O QUE É GOOGLE SHOPPING?
É um produto ligado à ferramenta de busca do Google. A diferença,
quando comparado à busca tradicional é que, ao invés de levar para a
página de um anunciante após fazer uma busca de produto, o usuário
já vê resultados de busca condizentes com o produto que ele está
procurando, em várias lojas diferentes. Ou seja, você tem a oportunidade
de captar uma venda altamente qualificada, de um usuário que já está
buscando pelo tipo de produto que você oferece.
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O Google Shopping é movido por duas plataformas: O Google Adwords
e o Google Merchant Center. Esse último é onde está seu feed de produtos, ou seja,
como o Google vai interpretar a leitura dos seus produtos, atributos, disponibilidade
entre outros. Mas não se preocupe, você não vai precisar de uma equipe de
tecnologia para produzir esse feed e gerir sua conta no Merchant Center. O Elo7 vai
fazer isso para você, de maneira personalizada, para que você possa acompanhar os
resultados das suas campanhas de shopping e o resultado em vendas dos
seus produtos.
Já no Google Adwords são estruturadas as campanhas com tipos de produtos,
segmentações de público e bids (lances) que serão utilizados para cada grupo de
produtos, além de controlar o investimento que será realizado. O Elo7 também vai
controlar suas campanhas no Adwords, e utilizará do conhecimento de sua equipe
de Marketing para otimizar suas campanhas, com objetivo de vender o máximo
possível com o investimento de mídia que você disponibilizar.

7

GO O GLE SHO PPING • w w w.e l o7.com .b r

O que você precisa para fazer uma campanha de Shopping?
feed com

Conta no Google

informações dos

Adwords e

seus produtos

Merchant Center

Quando você possui um feed devidamente vinculado à uma conta do Merchant
Center, com quantidade relevante de produtos, as campanhas são criadas no
Google Adwords e, então, ao fazer uma busca no Google com o nome do produto,
a campanha passa pelo mesmo processo de “leilão” das campanhas de busca
tradicionais, retornando anúncios com foto e preço (atributos do feed como
descrição, cor etc.) também são exibidos. Por isso, falaremos também sobre a
qualidade do cadastro dos seus produtos na Loja do Elo7, e como esses atributos
são importantíssimos para o sucesso das suas campanhas.
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O que é Google Shopping?
Formato atraente e engajador
Campanhas de Shopping chamam a atenção dos
shoppers com as informações certas (e imagens!)
sobre os produtos pesquisados.
Boa qualidade de Lead
Informação importante ANTES do clique.
Preço do produto, imagem e nome do anunciante.
Segmentação muito simples
O Google seleciona automaticamente quais
palavras-chave mostrarão seus anúncios, não há
necessidade de trabalhar em segmentação.
Exposição incremental
Campanhas de Shopping aparecem JUNTOS aos
anúncios de texto, aumentando a exposição do
anunciante na tela de pesquisa.
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O ELO7 E A ESTRUTURA TECNOLÓGICA QUE VOCÊ
PRECISA
Sabemos que a grande maioria dos nossos vendedores e parceiros
não possuem uma grande loja, ou pessoas trabalhando no marketing
digital exclusivamente para vender seus produtos. Além disso, as
campanhas online demandam tempo e conhecimentos em otimização
de campanhas, estratégia de investimento e segmentação que, se não
executados com base em seus produtos e seu público, não trarão
resultados satisfatórios.
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É por isso que pensamos em tudo por você. Seu cadastro de produtos na loja do
Elo7 gera um feed de produtos vinculado à uma conta exclusiva da sua loja no
Google Merchant Center e, com isso, criamos uma conta também exclusiva para
sua loja no Google Adwords, para que o processo de gestão das campanhas seja
facilitado por nossa equipe, e os resultados possam ser facilmente acessados
por você.
Junto à nossa equipe de Marketing, foi estruturada uma integração tecnológica e
inteligência de algorítimos de otimização que vão fazer com que suas campanhas
tenham um maior potencial de conversão. Tudo isso sem que você precise criar uma
conta de Google Merchant Center e outra em Google Adwords para fazer a subida
de produtos e, posteriormente, das campanhas. Nós faremos tudo isso por você. E
informaremos sobre o que te interessa: Resultados do seu investimento!
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COMO MELHORAR SEU FEED DE PRODUTOS
O que é o Feed?
Arquivo com informação dos produtos que
você vende online

imagem

Para cada produto você precisa enviar uma
informação de atributo do produto

título

Alguns atributos são obrigatórios e outros só
recomendados

preço
loja

Como falamos anteriormente, o processo tecnológico para gerar o arquivo do
seu feed não será uma das suas preocupações. A atualização desses produtos
na plataforma também não. Toda e qualquer alteração, inclusão ou remoção de
produtos na sua loja do Elo7 será automaticamente atualizada na conta que
criaremos para você no Google Merchant Center, sem que você precise
se preocupar!
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Porém, para que suas campanhas sejam estruturadas da melhor maneira possível,
é importante que o seu feed de produtos tenha características que ajudem a
ferramenta de busca do Google a mostrar que seu produto é o mais relevante para
a busca que está sendo feita para o cliente. E como fazer isso? É aqui que vamos
te ajudar!
O seu feed de dados é simplesmente a informação sobre os produtos que você
quer vender formatados de um jeito que o Google lê, interpreta e indexa. Você
não seleciona as palavras-chave que exibirão os seus produtos. É o Google que vai
vasculhar o seu inventário e encontrar relevância em termos de pesquisa específicos.
Configurar o feed de produtos é importante por três motivos:
1) Para que eles sejam exibidos para os termos de pesquisa corretos.
2) Para ganhar cliques.
3) Para tornar a otimização e o gerenciamento mais fáceis.
Nós vamos cuidar das campanhas, lances e otimizações pra você, mas precisamos
que o cadastro dos seus produtos seja feito de forma correta para podermos te
ajudar também.
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Atributos importantes para que seu produto seja visualizado e atraia mais vendas:
1) Nome do produto: o nome descreve seu produto de forma breve e com
precisão, utilize palavras que possam estar presentes na busca. Nesse caso de
“Abajur Lamparina Chinesa Citrus”. Se um cliente busca um “Abajur lamparina”
ou “Lamparina Chinesa”, esse produto tem chance de ser exibido no resultado de
busca. Por isso, é importante deixar o título do produto claro e coeso.
2) Foto: as fotos do cadastro de seu produto no Elo7 também serão as mesmas fotos
que aparecerão no anúncio do Google Shopping. Por isso, utilize sempre imagens
com qualidade, que destaquem as características do produto ao máximo e captem a
atenção dos clientes!
Não use imagens ampliadas ou miniaturas, evite também incluir texto promocional,
marcas d'água ou bordas.
Use imagens de pelo menos 100 x 100 pixels, nos formatos GIF não animado (.gif),
JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) e TIFF (.tif/.tiff).
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3) Descrição do produto: a descrição do produto é outro atributo extremamente
importante para que o produto seja exibido no resultado de busca no Google
Shopping. Descreva seu produto com precisão, inclua informações como materiais
utilizados, medidas, tempo de confecção etc. Ela deve sempre ser escrita de forma
normal, e não utilizando somente letras em caixa alta (ASSIM, POR EXEMPLO), uma
vez que a ferramenta do Google acaba punindo produtos com Título e Descrição
escritas apenas em caixa alta.
4) Preço: o valor do produto é muito atrativo para o comprador, nos casos de
produtos pronta entrega ou com valor definido. Caso seu produto seja feito sob
encomenda, não se preocupe. Enviaremos a informação de produtos “Feito por
Encomenda” e com “Preço Sob Consulta” para o Google, e esses produtos serão
exibidos normalmente.
5) Frete: é muito importante definir o valor de frete, ou a possibilidade de frete
grátis para seu produto. Caso o produto tenha frete grátis, será exibido no resultado
de busca no Google, já que incluímos essa informação no feed de produtos.
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título
preço
foto

descrição do
produto coesa
e completa
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DICAS
PRODUTOS COM DESCONTO
Se você possui produtos em promoção, essa informação também é muito importante
para divulgação em sua lista. Para isso, marque o valor do produto original e o valor
promocional, que enviaremos o desconto para seu feed. Importante também incluir
a informação de um produto promocional na descrição do produto (e não esquecer
de tirá-la, caso o produto saia da promoção, tá?)
FRETE
O método de envio e o valor da postagem são extremamente decisivos no momento
da compra. Por isso, deixe sempre na descrição do produto e características de frete,
as condições ofertadas para seus clientes. Um produto com frete grátis certamente
terá maior potencial de conversão em uma ferramenta como o Google Shopping,
onde o cliente já sabe o que procura, e está em fase de decisão de compra.
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DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
A disponibilidade do estoque de seus produtos é outro fator muito importante
para que suas campanhas sejam veiculadas e seus produtos sejam exibidos
corretamente. Mantenha sempre o seu estoque atualizado no site do Elo7, seja ele
de produtos feitos sob encomenda, preço sob consulta ou pronta entrega. Esses
dados nos ajudará a estruturar as campanhas e enviar essas informações para a
plataforma do Google.

QUANTO EU PRECISAREI INVESTIR?
O modelo de investimento funcionará de maneira prática. Você não vai precisar ter
uma conta ou um cartão de crédito vinculado ao Google. O Elo7 fará a compra de
mídia em seu nome, e fará o investimento de 100% do valor que você optar por
investir em campanhas exclusivas para a sua loja, utilizando a ferramenta do
Google Shopping.
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IMPULSIONE SUAS VENDAS!
O Elo7 hoje já investe pesado em publicidade online para todos os
produtos do site. Isso, para garantir que seu produto seja encontrado
pelo cliente certo, no momento da compra. Fazemos campanhas de
aquisição de novos clientes, buscadores, retargeting, Facebook e outras
mídias para que a audiência do Elo7 seja crescente, potencializando suas
vendas sempre.
Encontramos, nessa parceria com o Google, a possibilidade de oferecer a você,
vendedor, a opção de investir em mídia diretamente através da nossa plataforma,
com suas campanhas geridas por um time de experts do nosso lado, utilizando da
experiência que já temos em nossas campanhas para fazer com que seus produtos
ganhem relevância em resultados de buscas pagas com Google Shopping.

20

GO O GLE SHO PPING • w w w.e l o7.com .b r

A diferença entre o que já fazemos hoje, e o que passaremos a fazer é criar
campanhas exclusivas, direcionando tráfego apenas para os seus produtos e a sua
loja, de acordo com o valor investido. Isso, claro, com relatório de resultados sobre
seus investimentos e, como já citado, toda a gestão de campanhas set up técnico
realizado pelo nosso time!
Que tal, vamos começar?
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