
COMO COLOCAR
O SEU NEGÓCIO

NO GOOGLE?



Para negócios locais, ter um perfil
comercial no Google é essencial.

Sem Google Business Profile, você não
poderá aparecer no Google Maps ou no
Google Local Finder, o que significa que
pode estar perdendo uma grande
quantidade de potenciais clientes.

Portanto, fica claro que ter uma GBP
configurada corretamente pode
realmente fazer a diferença para o seu
negócio.

Esperamos que com este artigo você
consiga criar e configurar o perfil do seu
negócio no Google Business Prefile.



Link: https://www.google.com/intl/pt-br/
business/sign-up/

Se já tiver uma conta pessoal do Google ou Gmail
pode usar essa, ou criar uma nova conta especifica
para o Google Business Profile.

Faça login no Gerenciador de perfis comerciais do
Google, com uma das duas contas.
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PASSO 1 - CRIAR PERFIL

Digite o nome e a categoria apropriada para a sua
empresa.

PASSO 2- ADICIONAR O SEU NEGÓCIO
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SIM

Se você tiver um local físico onde os
clientes o possam visitar, selecione Sim
e em seguida, adicione seu endereço
comercial.

Se a sua empresa faz entregas ou
atende na residência e no escritório
do cliente

PASSO 3 - DEFINIR LOCALIZAÇÃO
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NÃO

Se sua empresa não tiver um local
que os clientes possam visitar, mas
oferecer serviços ou entregas
presenciais, selecione Não e você
poderá listar sua área de  cobertura. 

De seguida defina a região onde fica sua
empresa.

Adicionar as áreas que você atende, isto
é opcional.

Aqui pode inserir zonas bairros ou
mesmo cidades, onde sua empresa faz
entregas ou visitas residenciais e
comerciais. 

Esta informação irá aparecer no Perfil
da Empresa.

COMO COLOCAR O SEU NEGÓCIO NO GOOGLE?

https://www.conceptzoa.com/


Insira o número de telefone comercial e o endereço
do site para que os clientes possam entrar em
contato com você. 

Estes dados são opcionais.
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PASSO 4 - PREENCHER DADOS DE CONTATO

Aqui você pode escolher se pretende receber
atualizações e recomendações para o seu perfil
comercial Google.

PASSO 5 - ALERTAS
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Inserir o código recebido por email.

Você receberá uma tela de confirmação
mostrando que o código foi aceite.

Nessa tela, clique em Próxima.

PASSO 6 - VERIFICAR O SEU NEGÓCIO

Para gerenciar e representar o perfil
comercial da sua empresa no Google é
necessário confirmar que é o
proprietário, e para isso terá que
escolher um método de verificação.

A forma mais simples de efetuar esta
verificação é através do email da sua
empresa.
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Definir horário de funcionamento.

É possível definir horário de abertura e
fecho, diferentes para cada dia da
semana.

Adicionar mensagens.

Permitir que os clientes enviem
mensagens para sua empresa
gratuitamente pelo Google.

PASSO 7 - PERSONALIZAR O SEU PERFIL

Adicionar seus serviços.

O Google permite que você selecione os
serviços que sua empresa oferece para
assim alcançar as pessoas certas.

Adicionar descrição da empresa.

Aqui você pode adicionar uma descrição
que defina a sua empresa, e os seus
serviços, para que os clientes saibam
mais sobre o seu negócio.

Esta informação vai aparecer nas
Pesquisas Google, no Google Maps e em
outros Serviços do Google.
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Adicionar fotos da empresa.

É uma excelente forma para se dar a
conhecer aos seus potenciais clientes,
para além de ajudar a identificar onde
o seu negócio se encontra, é também
uma oportunidade de mostrar os seus
serviços, produtos ou mesmo como é
a sua empresa por dentro.

Criar anúncio.

Este processo é opcional.

Google Ads, trata-se de publicidade paga
no Google, muito útil para você aparecer
para o publico definido por você.

Você irá ver uma tela informando que
as edições efetuadas só vão ficar
visíveis após a verificação.
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Finalmente irá ver a tela de como ficou o
registo do Perfil Google my Business do
seu negócio.

Processo concluido e agora é só esperar o
e-mail com resultado da verificação.
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Criar e personalizar um perfil comercial no Google
Business Profile.

Entre outros detalhes, como:

. Definir localização

. Inserir dados de contato

. Definir horário de funcionamento

. Adicionar descrição da empresa

. Adicionar fotos

Envie agora mesmo um email para
helllo@conceptzoa.com

Esperamos que o nosso ebook o ajude a registar
hoje mesmo o perfil comercial da sua empresa
numa das ferramentas de pesquisa mais usada
no mundo.
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O QUE VOCÊ APRENDEU COM ESTE E-BOOK
VAMOS TRABALHAR JUNTOS?
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