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Este livro foi criado para fornecer respostas simples, práticas e eficazes às principais questões
relativas à criação de um plano PPC (pay per click) bem elaborado e aos seus mecanismos de
funcionamento. O objectivo: permitir ao leitor uma boa compreensão do assunto, utilizando um
texto suficientemente curto para que possa terminar a leitura aproveitando os muitos momentos
de espera e de paragem durante o dia.Entre os temas abordados no seu interior, pode
descobrir:- o que é o pagamento por clique e como nasceu;- como organizar adequadamente a
sua actividade PPC;- quais são os pontos-chave a alavancar para obter bons resultados com
esta estratégia publicitária;- como criar uma página de aterragem que saiba tirar o máximo
partido das visitas obtidas;- como melhor gerir campanhas activas;- como transformar as
palavras-chave em clientes;- Finalmente, que erros devem ser evitados quando se utiliza
publicidade digital paga.Dentro deste guia pode encontrar toda a informação necessária para
compreender como funciona o pagamento por clique nos motores de busca e redes sociais,
que trabalho é normalmente feito por um perito em publicidade online paga e quanto tempo leva
para obter os resultados desejados. Tudo através de um programa em 7 respostas concebido
para permitir ao leitor adquirir rapidamente um bom grau de competência sobre o assunto,
sendo assim capaz de manter conversas eficazes com fornecedores, colegas e superiores. 
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imagens utilizadas pertencem ao domínio público.Como funciona este livroEste livro foi criado
para dar respostas simples, práticas e eficazes às principais questões relativas à criação de um
plano PPC (pay per click) bem elaborado e aos seus mecanismos de trabalho.O objectivo é dar
ao leitor uma boa compreensão do assunto, utilizando um texto suficientemente curto e sem
envolver questões excessivamente técnicas.O livro destina-se a todos aqueles que necessitam
de adquirir informações completas sobre o pagamento por clique, mas também pode ser
utilizado como um texto de síntese por aqueles que já têm experiência na área. Os leitores mais
experientes poderão rever os principais pontos operacionais relativos à actividade PPC.Os
métodos socráticos e associativos são utilizados para promover a compreensão e a
aprendizagem dos pontos abordados. Os temas principais são desenvolvidos em respostas a 7
perguntas, cada uma das quais é concebida para transmitir gradualmente a informação.Cada
resposta é organizada de modo a poder ser lida e memorizada em cerca de 5 minutos, para um
tempo total de leitura que não levará o leitor mais de 45 minutos. No final receberá toda a
informação necessária para dominar o tópico, para que possa manter uma conversa de
negócios sobre o tópico, por exemplo durante reuniões com potenciais fornecedores ou
vendedores de serviços, com colegas ou com os gestores da sua empresa.O texto foi
concebido para transferir informação para o leitor de forma gradual, pelo que é aconselhável
proceder de forma linear na leitura, sem saltar partes que possam ser cruciais para
compreender os próximos passos.IntroduçãoNas páginas seguintes irá descobrir as bases de
como funciona o pagamento por clique. O objectivo é tornar esta informação acessível ao vasto
público profissional que não trabalha directamente no sector da web, mas que pode (por várias
razões) beneficiar grandemente deste conhecimento especializado.O advento do pagamento



por clique representou uma verdadeira revolução para os sectores do marketing e da
publicidade, comparável ao nascimento da publicidade na rádio ou televisão nos séculos
passados. Isto porque, pela primeira vez, foi disponibilizada uma estratégia promocional capaz
de combinar orçamentos baixos com alta visibilidade e desempenho de vendas.Apesar disso,
as estratégias de pagamento por clique têm sido frequentemente utilizadas de forma
improvisada, metódica e não-profissional. Esta operacionalidade corre o risco de produzir maus
resultados, bem como uma desconfiança infundada do potencial real do instrumento.O ponto a
compreender é que, para beneficiar verdadeiramente do PPC, é necessário compreender a
mecânica do seu funcionamento.O custo de um clique pode variar de acordo com um número
muito grande e diferente de parâmetros, por exemplo, o nível de concorrência presente no
mercado num determinado momento ou as diferentes competências daqueles que gerem a
conta publicitária.Por estas razões, antes de operar é necessário compreender quais são os
contextos em que a PPC pode dar os melhores resultados e quais são as estratégias para
manter esta ferramenta competitiva. Todas estas são questões que serão exploradas em mais
pormenor no resto deste guia.Nas páginas seguintes irá descobrir a informação de que
necessita para compreender como funciona a publicidade paga na web, como pode ser
utilizada para promover um site, que trabalho é normalmente feito por um especialista pago por
clique e quanto tempo leva para obter os resultados desejados.Tudo através de um programa
de 7 respostas concebido para lhe permitir tornar-se rapidamente proficiente no tópico,
podendo assim ter conversas eficazes com fornecedores, colegas e gestores.O que é PPC?
Quando se trata de pagar por clique, muitas pessoas lutam para compreender verdadeiramente
tanto a mecânica do seu funcionamento como a influência que esta estratégia promocional tem
tido na história da web. No entanto, sem a invenção do PPC, muitas das empresas que hoje
desenvolveram um negócio on-line sólido não teriam sido capazes de realizar nada que se
aproximasse disto.O Google também baseou o seu desenvolvimento na grande eficácia do
PPC, um sistema revolucionário que permite que os anúncios sejam pagos com base nos
cliques individuais recebidos. É precisamente esta ideia, tão simples como sem precedentes,
que primeiro atingiu e depois afundou o paradigma da publicidade e do marketing de massas.À
medida que a publicidade PPC crescia na web, nasciam novos meios digitais e novas
ferramentas de comunicação (pense-se na difusão de blogs ou no desenvolvimento
exponencial e generalizado das redes sociais), enquanto os meios tradicionais enfrentavam um
lento e inexorável declínio.Portanto, vamos ver se conseguimos pôr todos estes factos em
ordem e explicar como surgiu esta estratégia particular de promoção digital.O pagamento por
clique é uma estratégia de publicidade paga que permite a compra de cliques individuais. Do
ponto de vista do anunciante, o PPC representou um sinal importante de descontinuidade dos
anúncios de banners mais tradicionais. Durante os primeiros anos de desenvolvimento da web,
os vários métodos promocionais foram traduzidos por meio de publicidade tradicional.A
estratégia básica era expor um determinado anúncio a um público o mais vasto possível.Ao
mostrar o anúncio a muitas pessoas, uma pequena percentagem delas achá-lo-ia interessante.



O mesmo princípio tinha sido aplicado há quase duzentos anos por todos os meios de
comunicação tradicionais; primeiro os jornais, depois as rádios e finalmente as estações de
televisão privadas sustentavam-se graças à massa de ouvintes, aos quais uma mensagem
promocional podia ser exposta.Obviamente, as condições de referência da economia e da
própria sociedade eram profundamente diferentes das de hoje. Os mercados estavam a passar
por fases de crescimento muito fortes, grandes empresas estavam a desenvolver-se e,
juntamente com elas, o chamado mercado de massas. As empresas (especialmente as médias
e grandes) conseguiram, portanto, sustentar enormes esforços publicitários. Podiam vender a
1% dos ouvintes porque esta pequena percentagem representava milhões de pessoas e
garantia excelentes resultados.Isto não significa que as coisas possam sempre funcionar desta
forma. Quando tentaram aplicar uma estratégia de marketing semelhante à web, os resultados
foram decepcionantes.
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