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Bem-vindo ao Google Ad Manager!

Como novo usuário do Google Ad Manager, você deve estar pensando por onde 
começar. Gostaríamos de oferecer alguns recursos para ajudar. Com estas dicas 
e orientações, você aprenderá noções básicas sobre o Google Ad Manager, além 
de vender, programar, fornecer e medir com eficiência suas vendas diretas e seu 
inventário de anúncios com base na rede.

Pronto para começar? Este guia tem todas as respostas – mantenha-o perto do seu 
local de trabalho para facilitar a consulta.
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Como acessar sua conta:

Acesse sua conta em google.com/admanager

Seu acesso
Para acessar o Google Ad Manager pela primeira vez, insira seu nome de usuário e 
sua senha do AdSense. Feito isso, você poderá criar novas contas de usuário se tiver 
privilégios administrativos do Google Ad Manager. Os novos usuários podem acessar o 
Google Ad Manager usando o nome de usuário e a senha da Conta do Google.

Criação de contas para novos usuários
Você poderá criar novas contas de usuário se tiver privilégios administrativos do 
Google Ad Manager. Todos os usuários do Google Ad Manager devem ter uma 
Conta do Google. Se os usuários que você está adicionando já utilizam um ou mais 
produtos do Google (como o Gmail, o AdWords ou o Checkout), eles já possuem uma 
Conta do Google e não será necessário criar novas. Entretanto, esses usuários ainda 
podem optar por criar uma Conta do Google separada para o Google Ad Manager.

Como acessar várias contas
Se o seu nome de usuário estiver associado a mais de uma conta do Google Ad 
Manager, será solicitado que você selecione a conta desejada ao acessar o serviço. 
Você também pode usar a caixa suspensa na parte superior da página da sua conta 
para alternar entre as contas a qualquer momento.

Clique neste link se houver 
algum problema ao fazer login.
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Primeiros passos:

Depois de acessar o Google Ad Manager, assista aos nossos tutoriais desse serviço. 
Basta clicar em Tutoriais na parte superior da sua conta para começar a saber mais. 

Para visualizar todas as informações de referência e os materiais de treinamento 
do Google Ad Manager, visite a Central de Ajuda do Google Ad Manager, onde você 
pode navegar pelas perguntas freqüentes pesquisáveis, pelos guias passo a passo 
e pelos tutoriais de vídeo. Você também pode participar do Grupo de ajuda do 
Google Ad Manager para ter contato com outros usuários e compartilhar dúvidas e 
comentários, além de passar sua própria experiência com ele.

Dica: visite a Central de Ajuda do Google Ad Manager, seu recurso completo para 
consultar todos os tópicos do Ad Manager.  
Acesse www.google.com/support/admanager/publisher
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Definição do inventário do seu site:

Criação de uma posição do anúncio
Ao acessar o Google Ad Manager pela primeira vez, você verá a tela Pedidos. Antes de 
veicular seus anúncios, você precisa definir seu inventário. Para criar o inventário, 
clique na guia Inventário. Depois de defini-lo, será exibida a tela “Posições de 
anúncios”.

O que são posições de anúncios? Imagine imprimir uma cópia da sua página inicial 
e recortar todos os anúncios. Cada espaço vazio é uma oportunidade de anunciar. 
O Google Ad Manager define esse espaço como uma posição do anúncio, que inclui 
um nome, uma descrição e as dimensões do anúncio.

Na sua conta do Google Ad 
Manager, clique na guia 
Inventário.
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Definição do inventário do seu site:

Criação de uma posição do anúncio:
Na guia Inventário, clique em Posições de anúncios e em Nova posição do anúncio.

A. Insira um nome.

B. Insira um tamanho.

C. Defina uma janela de 
destino, que identifica a 
janela do navegador onde 
a página de destino de um 
anúncio será aberta. Os 
valores incluem: 

_top: o URL de destino será 
carregado na janela atual 
toda, evitando possíveis 
framesets.

_blank: o URL de destino  
será aberto em uma nova  
janela sem nome.

D. Se desejar que o AdSense preencha inventários não vendidos ou faça 
concorrência de preços em suas redes de publicidade e no inventário restante, 
marque a caixa de seleção AdSense. 

E. (Opcional) Insira uma descrição.

F. Associe a posição do anúncio a um ou mais canais clicando em Adicionar» ao 
lado dos canais adequados. 

G. Clique em Salvar.

Dica de nomenclatura: ao nomear suas posições de anúncios, recomendamos 
que você seja o mais específico possível para identificá-las e segmentá-las com 
facilidade nas suas campanhas. Veja, abaixo, o exemplo de um nome bem 
específico para uma posição do anúncio:

NomedoSite_Seção_ PosiçãodaPágina_LxA/Meusite_Páginainicial_Superior_
728x90
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Definição do inventário do seu site:

Criação de um canal
Depois de criar suas posições de anúncios, você precisa associá-las a um ou vários 
canais. Um canal permite agrupar posições de anúncios que um anunciante talvez 
queira segmentar. Digamos, por exemplo, que você gerencie um site de notícias. 
Você pode criar um canal que inclua posições de anúncios para todos os anúncios de 
arranha-céu no seu site. Também pode criar outro canal que inclua todas as posições 
de anúncios em páginas com conteúdo esportivo. Os dois canais podem incluir a 
posição referente ao anúncio de arranha-céu nas páginas sobre esportes. Outros 
canais podem incluir combinações de posições de anúncios exibidas nas seções de 
notícias internacionais, viagens e previsão do tempo do seu site.
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Definição do inventário do seu site:

Criação de um canal:
Na guia Inventário, clique em Canais e em Novo canal

A. Insira um nome.

B. Se desejar que seu canal 
seja disponibilizado para os 
anunciantes do Google,  
marque a caixa de seleção 
Permitir que os anunciantes do 
Google segmentem este canal. 

C. (Opcional) Insira uma 
descrição.

D. Associe posições de anúncios 
ao canal clicando em 
Adicionar» ao lado da posição 
do anúncio desejada. Se ainda 
não existir nenhuma posição 
do anúncio, você poderá 
realizar esta etapa posteriormente. Cada canal deve incluir uma combinação 
exclusiva de posições de anúncios.

E. Clique em Salvar.

Dica: avalie a possibilidade de usar a 
segmentação personalizada.  
O Google Ad Manager fornece 
critérios de segmentação próprios 
(como localização geográfica e tipo 
de navegador), mas você também 
pode definir critérios de segmentação 
personalizados com base nos dados 
de perfil coletados por seu próprio site 
(por exemplo, idade ou interesses).

Dica: avalie a possibilidade de usar 
produtos de anúncio. Use produtos 
de anúncio (definidos como um 
ou mais canais + preço padrão + 
critérios de segmentação padrão) 
para gerenciar facilmente partes 
predefinidas do seu inventário. 
Considere os produtos de anúncio 
como um eficiente recurso de 
economia de tempo.
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Definição do inventário do seu site:

Geração de tags de anúncio
Para criar um link para uma posição do anúncio específica com a página e o local 
desejados em seu site, você precisa incluir o código gerado pelo Google Ad Manager 
no HTML de suas páginas

Parabéns! A configuração do seu inventário foi concluída e você já pode veicular 
suas campanhas de publicidade no seu site.

Na sua conta do Google Ad 
Manager, clique na guia Inventário. 
Clique em Posições de anúncios e 
em Gerar HTML de exemplo.

O gerador de posições de anúncio 
do Google Ad Manager pode 
gerar automaticamente o HTML 
e o JavaScript necessários para 
integrar uma ou mais posições de 
anúncio em uma página. O uso do 
gerador de posições de anúncio é 
opcional, mas é geralmente mais 
fácil e menos passível de erros do 
que o ato de regravar manualmente 
o código.

Corte e cole a tag de anúncio 
gerada no HTML do seu site.
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Criação de pedidos e itens de linha:

Criação de pedidos 
A guia “Pedidos” provavelmente é o local onde você passará a maior parte do tempo 
no Google Ad Manager. Nessa guia, você pode criar e gerenciar pedidos, fazer 
upload de anúncios e verificar a disponibilidade do inventário. 

Ao acessar o Google Ad Manager, a guia “Pedidos” é exibida. Um pedido representa 
um acordo entre você e um anunciante sobre uma fatia específica do seu inventário 
e, normalmente, é mapeado para um pedido de inserção, que descreve os detalhes 
da campanha de um anunciante entre o vendedor da publicidade interativa e o 
comprador.

Caso você não saiba ao certo se tem inventário suficiente para atender aos requisitos 
da sua campanha, verifique o inventário primeiro para ver se as impressões do 
anúncio estão disponíveis para serem reservadas. Se a disponibilidade não for um 
problema para você, pule a etapa de previsão. 

A verificação das previsões do seu inventário pode fornecer dados úteis que podem 
ajudar você a evitar reservas além do limite e baixas vendas. Para todas as posições 
de anúncios criadas recentemente que não tiverem informações de previsão 
disponíveis, você terá que fazer reservas além do limite de todos os novos pedidos, 
até que os dados de previsão sejam disponibilizados.

Na sua conta do  
Google Ad Manager,  
clique na guia Pedidos. 
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Criação de pedidos e itens de linha: 

Criação de um novo pedido:
Na guia Pedidos, clique em Novo pedido.

A. Insira um nome.

B. Para o número de pedido externo opcional, é possível usar um código de fatura 
ou outras informações para referência.

C. Insira o período de veiculação relativo ao fuso horário exibido.

D. (Opcional) Insira a parte faturável, que pode ser um anunciante, uma agência ou 
ambos. Essas informações são apenas para referência e não afetam os processos 
de faturamento.

E. Selecione o visitante e o vendedor do pedido.

F. Insira um anunciante.

G. (Opcional) Insira uma agência, informações de contato e observações.
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Criação de pedidos e itens de linha: 

Criação de itens de linha
Um pedido contém um ou vários itens de linha, que devem ser criados antes 
do envio do pedido. Um item de linha especifica os detalhes do pedido e age 
como o compromisso do anunciante em adquirir um número específico de CPMs 
(impressões de anúncios), de CPCs (cliques de usuários) ou de CPD (tempo), em 
certas datas e a um preço especificado.  
O item de linha também especifica onde os anúncios de um anunciante irão 
aparecer. Além disso, o item de linha pode especificar o público-alvo do anúncio e 
sua freqüência de exibição.

Na sua conta do  
Google Ad Manager,  
clique na guia Pedidos.  
Clique em Novo item de linha
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Criação de pedidos e itens de linha: 

Criação de itens de linha

A. (Opcional) Selecione um 
produto de anúncio na lista 
suspensa e clique em Importar 
produto de anúncio para 
pré-preencher os dados do 
produto de anúncio e do canal.

B. Insira um nome de item de 
linha.

C. Insira o período de veiculação 
do item de linha.

D. Selecione a prioridade de 
fornecimento (exclusivo, 
premium, padrão, 
remanescente e interno).

E. Selecione o tipo de custo 
(CPM, CPC, CPD)

F. Insira o custo do item de linha.

G. Insira a quantidade de itens de linha.

H. (Opcional) Insira o desconto do item de linha.

I. Na seção “Inventário”, clique em Adicionar» ao lado do canal que deseja incluir 
no item de linha.

J. (Opcional) Aplique critérios de segmentação. 

K. (Opcional) Em “Taxa de fornecimento”, selecione Uniformemente ou O quanto 
antes.

L. (Opcional) Selecione Exibir anúncios para mostrar um anúncio por página, 
sincronização ou preenchimento total. 

M. (Opcional) Defina um Valor do CPM personalizado para especificar o valor que o 
Google Ad Manager deve usar para determinar a prioridade de fornecimento do 
anúncio. 

N. (Opcional) Selecione Freqüência para limitar o número de vezes que os anúncios 
de um item de linha são exibidos para um usuário individual. 
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Criação de pedidos e itens de linha: 

Upload de anúncios
Agora que você já determinou quando e onde deseja veicular um anúncio, é 
necessário associar o anúncio do anunciante ao inventário comprado. Os itens de 
linha normalmente incluem várias posições de anúncios e cada uma delas pode ter 
um ou mais anúncios. Esses anúncios podem ser um arquivo ou um link que gera o 
anúncio. 

Depois de selecionar Fazer upload de anúncios ou Precisa de anúncios, você 
precisará inserir um Nome para o anúncio, selecionar o Tamanho da posição do 
anúncio e o Tipo de anúncio.  
O Google Ad Manager oferece suporte para os seguintes tipos de anúncios:
• Arquivo Flash (hospedado/redirecionamento)

• Arquivo de imagem (hospedado/redirecionamento)

• Código de rich media (tags de terceiros e HTMLs personalizados)

Depois de fazer upload do anúncio, revise-o e clique em Aprovar  
e ativar. 

Parabéns! Seus anúncios agora podem ser veiculados no seu site.

Na sua conta do Google Ad Manager, 
clique no item de linha onde deseja 
fazer upload de um anúncio. Clique em 
Fazer upload de anúncios ou em Precisa 
de anúncios ao lado de cada tamanho. 
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Recursos:

Google Ad Manager 
google.com/admanager

Central de Ajuda do Google Ad Manager 
google.com/support/admanager/publisher

Grupo do Google Ad Manager 
groups.google.com/group/admanager-help
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