O GUIA

ESSENCIAL PARA
PESQUISAS
Como proprietário ou proprietária de um salão de beleza,
você precisa lidar com diversas questões, e embora a
divulgação do seu negócio seja algo de extrema importância,
dificilmente ela é a parte mais divertida do trabalho. Com
este guia, você verá como é fácil e recompensador usar o
Google Search para a promoção do seu salão.

O QUE É O GOOGLE SEARCH?
O Google é o maior e mais popular mecanismo
de busca do mundo. Ele permite que os usuários
pesquisem informações sobre qualquer assunto,
como o planejamento de uma visita aos cabeleireiros.

Dados apontam que mais de 80% das jornadas
on-line têm o Google como ponto de partida.
A web é composta por mais de 60 trilhões de páginas.
O Google classifica cada site de acordo com sua
localização e categoria, fornecendo aos usuários
as respostas mais úteis. Estima-se serem feitos
6 bilhões de pesquisas diariamente no Google.
Sejam pessoas em busca de avaliações, horários de
funcionamento, informações de contato ou empresas
locais, o Google é o lugar certo.

COMO CONSEGUIR MAIS CLIENTES
Neste exato momento, há clientes pesquisando por um
“novo corte de cabelo” ou um “salão de cabeleireiro
em São Paulo” no Google e seu salão não está nos
resultados! É por isso que criamos este guia para você.
Para ajudar você a entender o básico. Para ajudar você
a expandir seus negócios on-line e fazer com que os
clientes voltem sempre.
Somente em São Paulo, o Google recebe diariamente

aproximadamente 3.000 pesquisas contendo
palavras-chave relacionadas ao universo dos
cabeleireiros. Se somente 1% desses clientes
visitassem seu site, e entre eles 10% ligassem para seu
salão, isso significaria, matematicamente, que você
poderia ter 3 clientes adicionais por dia.

02.GOOGLE

PLANO
1.
2.

ENTENDA O BÁSICO:
FERRAMENTAS
GRATUITAS DE
PESQUISA
Google+

04

Salon Finder

08

O PRÓXIMO NÍVEL:
PUBLICIDADE EM
PESQUISAS
Apresentando o Google
Adwords

10

Estudo de caso para salões 12

03.PLANO

PARTE 1.
ENTENDA O BÁSICO:
FERRAMENTAS
GRATUITAS DE PESQUISA
COM O GOOGLE, VOCÊ PODE FAZER A DIFERENÇA DE MANEIRA RÁPIDA
SIMPLESMENTE IMPLEMENTANDO OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PESQUISA.
NESTE PRIMEIRO CAPÍTULO, VOCÊ VAI DESCOBRIR UMA SELEÇÃO DE
FERRAMENTAS GRATUITAS QUE VAI POSSIBILITAR QUE POTENCIAIS
CLIENTES NÃO APENAS ENCONTREM SEU SITE IMEDIATAMENTE,
MAS TAMBÉM RESERVEM UM HORÁRIO EM SEU SALÃO.
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Google+ EMPRESAS
O QUE É O GOOGLE+ PARA EMPRESAS?
O Google+ vai ajudar sua marca a aparecer primeiro nos
resultados do Google. Configurando a sua conta, você está dando
uma vantagem inicial ao seu salão em relação a concorrentes que
ainda não o fizeram: é uma oportunidade imperdível.
Cadastrar seu negócio no Google+ vai ajudar a garantir que
você seja um dos primeiros salões que as pessoas verão ao
pesquisar por salões em sua região (p. ex., salão de cabeleireiro
em São Paulo). É totalmente grátis para você. Isso também vai
ajudar o Google a incluir as informações do seu salão (horários
de funcionamento, informações de contato, localização, etc.) nos
resultados antes mesmo que os clientes cliquem no seu link.

O Google+ PODE AUMENTAR
A CLASSIFICAÇÃO DOS SEUS
SITES EM ATÉ 10 colocações

POR QUE USÁ-LO?
Estar mais perto do topo dos resultados do Google significa
que as pessoas que estiverem buscando por salões em sua
região encontrarão seus detalhes primeiro, e finalmente farão
uma reserva de horário on-line ou por telefone.

90%

90% dos cliques VÊM POR
MEIO DAS 10 primeiras
posições NO GOOGLE

Quando você tiver um ícone no Google Maps (que é adicionado
automaticamente após concluir sua inclusão no Google+
Empresas), todos esses potenciais clientes poderão obter as
instruções para chegar diretamente em sua porta, até mesmo
nos celulares deles!
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COMECE AGORA
1. Acesse http://www.google.com/intl/pt-br/+/business/ e clique
em “Crie a sua página”.

2. Clique em “Estabelecimento” e não esqueça de examinar todo
o documento de Termos e Condições.

3. Procure a sua empresa e confirme o endereço (caso não
consiga encontrar sua empresa, simplesmente insira seus
detalhes manualmente).

4. Escolha um “método de verificação” preferencial para sua
conta e insira o “código de verificação”.

5. Certifique-se de preencher totalmente a seção “Editar
informações comerciais” para maximizar as chances do seu
negócio ser encontrado.

ATENÇÃO. Como um bônus adicional, as informações do seu salão vão aparecer à direita da
página sempre que alguém pesquisar sua marca.
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DICAS PARA VENCER NO GOOGLE+
1. Seu nome é essencial. É extremamente importante que
o nome que você utilizar em seu perfil seja EXATAMENTE
igual ao nome da sua empresa. Além disso, não tente
adicionar nenhuma palavra-chave em seu nome, já que isso
é contraproducente para sua classificação. Caso seu salão se
chame “Le Griffe Hair Studio”, não utilize somente “Le Griffe”
ou, ao contrário, “Le Griffe Hair Studio melhor corte de cabelo”,
pois isso não funcionaria.

2. Os comentários são seus amigos. Incentive que todos
seus clientes satisfeitos deixem uma avaliação no Google+.
Isso ajudará substancialmente a melhorar a posição da
sua página.

3. Fotos sempre ajudam. Acrescente as melhores fotos
do seu salão em seu perfil. Elas poderão ser visualizadas
diretamente a partir da página de resultados do Google e farão
seu salão se destacar!

4. Os detalhes são importantes. Ao concluir seu perfil do
Google+ Empresas, algumas seções são indispensáveis. Caso
esqueça delas, você corre o risco de perder muito impacto.

> O nome da sua empresa
> Seu endereço completo
> O endereço do seu site,
> Seus horários de funcionamento
> Sua categoria comercial
> S uas informações de contato - especialmente um
número de contato
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Busca DE SALÕES
O QUE É O SALON FINDER?
O Salon Finder é uma ferramenta gratuita oferecida pela Wella e localizada em Wella.com, e muito em breve
no resto dos sites da marca Wella. Ela permite que você cadastre seu salão e se beneficie da grande exposição
direcionada. Graças a uma pesquisa simplificada, os clientes que estiverem em busca de serviços e produtos da
Wella on-line serão enviados diretamente ao seu salão.

London

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk

POR QUE USÁ-LO?

1
2

3

O SALON FINDER É O 1° resultado
no Google PARA PESSOAS QUE
BUSCAM POR UM SALÃO WELLA.

Atualizamos a plataforma para garantir que você possa atualizar seu
perfil e divulgar seu salão com informações relevantes.
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COMECE AGORA
1. Acesse www.wellasalonfinder.com.
2. Selecione seu idioma.
3. Caso já esteja cadastrado no Wella e-Education, insira suas informações de acesso. Caso não esteja,
realize seu cadastro em 3 etapas simples clicando em “Não possuo uma conta - Cadastrar agora”.

4. Agora é a hora de falar sobre seu salão! Preencha todos os campos para oferecer todas as informações
que os potenciais clientes possam precisar. Faça a diferença mostrando as melhores fotos do seu salão
e vinculando-as ao seu site ou páginas nas mídias sociais.

5. Clique em “Visualizar a página atualizada do seu salão” para uma prévia.
6. Isso é tudo! Você acaba de criar uma forma eficiente de aumentar as visitas ao seu salão - muito bem!

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk
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PARTE 2.
O PRÓXIMO NÍVEL:
PUBLICIDADE EM
PESQUISAS
AGORA QUE VOCÊ APRENDEU O BÁSICO, JÁ PODE COMEÇAR
A TIRAR PROVEITO DAS OPORTUNIDADES DE PUBLICIDADE
OFERECIDAS PELO GOOGLE.
COMO UM SALÃO, FAZER PUBLICIDADE COM PALAVRAS-CHAVE
RELACIONADAS A SALÕES DE CABELEIREIRO EM SUA ÁREA
PROPORCIONARÁ UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE NOVOS CLIENTES.

10.GOOGLE ADWORDS

Google ADWORDS
O QUE É O GOOGLE SPONSORED, também
conhecido como GOOGLE ADWORDS?
O Google AdWords é o programa de publicidade do Google.
Ele permite que você publique um anúncio no lugar dos ícones
amarelos no Google (veja abaixo). Quando você faz uma pesquisa
no Google, os anúncios podem ser vistos no canto superior à
direita da página – é lá que geralmente 90% dos usuários clicam.

POR QUE USÁ-LO?

AUMENTO DE 10 A 15%
NO NÚMERO DE CLIENTES
VISITANDO SEU SALÃO GRAÇAS
AO GOOGLE ADWORDS

A melhor parte sobre o AdWords é que você só paga
quando alguém clica. O montante pago depende da sua
relevância em relação a uma determinada palavra-chave.
Quanto mais relevante for, mais barato você paga.

COMO USAR O SERVIÇO?
1. Acesse https://adwords.google.com.br.
2. Escolha seu país e fuso horário com base em sua localização.
3. Crie sua primeira “Campanha”, escolhendo um nome adequado.
4. Crie seu primeiro “Grupo de anúncios” – é aí que todas as palavras-chave
importantes e textos publicitários serão mantidos. Descubra mais com o exemplo
prático na próxima página.

5. Agora você precisa adicionar algumas “Palavras-chave”. Essa é a parte mais
importante. Selecione as palavras para as quais seu salão seria uma resposta relevante.

6. Por fim, escreva um pouco de “texto publicitário”. Esse é o anúncio que de fato os
usuários verão. Dê a eles um bom motivo para escolher seu anúncio mencionando uma
oferta ou serviço especial!
Atenção. Não esqueça que você precisa de uma conta do Gmail e de uma página exclusiva para seu
salão (p. ex., site, Facebook, Google+, Salon Finder). Caso não saiba como criar uma, consulte nosso
“Guia básico para mídias sociais”.

11.GOOGLE ADWORDS

Estudo de caso PARA SALÕES
VAMOS PRATICAR JUNTOS COM ESTE EXEMPLO:
ETAPA

01

CRIANDO UMA CAMPANHA

Você tem um salão em São Paulo chamado “salão de cabeleireiro Sr. Silva”,
você também tem seu próprio site e deseja maximizar o tráfego com pessoas
que estão buscando um salão no Google.
Você vai chamar sua primeira campanha paga no Google de “salão de
cabeleireiro Sr. Silva”.

ETAPA

CONFIGURANDO UM GRUPO DE
ANÚNCIOS

02

Em seguida, você precisa criar seus Grupos de anúncios dividindo
seus anúncios e palavras-chave em diferentes agrupamentos. Aqui
estão alguns dos principais assuntos que você pode querer abordar:

1.

Salão de cabeleireiro Sr. Silva – exemplos de palavras-chave:
cabeleireiros sr silva, salão de cabeleireiro sr silva, corte de cabelo
sr silva

2. Salão São Paulo – exemplos de palavras-chave: salões de

cabeleireiro São Paulo, cabeleireiros São Paulo, melhor corte de
cabelo São Paulo, corte de cabelo São Paulo

3. Coloração de cabelos – exemplos de palavras-chave: coloração
de cabelos São Paulo, mechas São Paulo, coloração de cabelos loiros
São Paulo

4. Cabeleireiros – exemplos de palavras-chave: lucas faria, joão
souza, maria oliveira

ETAPA

CRIANDO UMA LISTA DE PALAVRAS-CHAVE

03

Agora tudo que você precisa fazer é direcionar a publicidade do seu Salão para as pessoas certas.
Para isso, você precisa de algumas “palavras-chave” relevantes.
Palavras-chave propostas para o Grupo de anúncio “Salões São Paulo”:

> salões de cabeleireiro São Paulo
> cabeleireiros São Paulo
> corte de cabelo São Paulo
> estética capilar São Paulo

Esses são exemplos de palavras-chave que você pode
usar para impulsionar as pesquisas para seu salão
As palavras-chave relacionadas ao salão São Paulo
geram aproximadamente 2.000 buscas no Google
MENSALMENTE

DICA! Utilize o Planejador de palavras-chave do Google para garantir que você esteja utilizando os
termos que possuam volumes de pesquisa significativos.
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ETAPA

CRIANDO UM “TEXTO PUBLICITÁRIO”

04

O texto publicitário (veja um exemplo abaixo) é comparável a uma vitrine
on-line. Ele precisa estar diretamente relacionado com o que os clientes estão
buscando! Para chamar a atenção dos usuários, recomendamos de maneira
enfática que você apresente uma oferta sedutora que saliente seu melhor
serviço ou sua área de experiência. Isso vai ajudar a fazer com que você seja
percebido e eventualmente obtenha a visita de mais clientes.
Salão de cabeleireiro Sr. Silva
salaodecabeleireirosrsilva.com.br/ofertas
Ganhe uma consulta grátis de coloração. Reserve seu horário agora!

Abaixo apresentamos algumas dicas para escrever um “texto publicitário”:

> Título (no máx. 25 caracteres) – sem caracteres especiais (!, ?), sem letras
maiúsculas, normalmente inclui o nome do salão

> Linha de descrição 1 e 2 (no máx. 35 caracteres) – é aqui que você vai
apresentar sua oferta e fazer a diferença

> URL exibida (no máx. 35 caracteres) – puramente vaidade
> URL de destino – consulte a etapa 5
DICA! Crie ao menos um texto publicitário por grupo de anúncio para garantir
que ele seja relevante para o que os clientes estão buscando.

ETAPA

05

ESCOLHENDO UMA URL DE DESTINO

Caso já possua um site, escolha a página mais relevante para cada texto publicitário.
Caso não tenha, não se preocupe – existem várias alternativas (veja abaixo)
Seu próprio site:

> Em seu próprio site, escolha a página mais relevante para seu texto
> Caso sua oferta não esteja apresentada em seu site, utilize a página principal como
sua página de destino

> Caso acredite que nenhuma dessas duas é relevante, utilize a página “Fale conosco”

2. Sua página no Wella Salon Finder
3. Sua página no Google+
4. Sua página no Facebook (consulte nosso “Guia básico para mídias sociais” para
criar uma)

ETAPA

CONFIGURAÇÃO DO ORÇAMENTO

06

No AdWords, você não pode gastar mais do que alocou, então não se preocupe em ultrapassar seu
orçamento. Basta definir o orçamento que você está pronto para investir. Para o primeiro mês,
comece com um montante limitado (R$ 100 a 200) e otimize esse valor com o passar do tempo.
Aconselhamos que no geral você invista nos anúncios on-line ao menos 10% do seu orçamento de
comunicação.
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Estudo de caso PARA SALÕES
ETAPA

07

MONITORANDO E OTIMIZANDO SUA CAMPANHA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NOMES EXPLICADOS EM DETALHES:
1 Campanhas: essa é a visualização padrão que
você vai obter assim que acessar o serviço. Ela
exibe o painel geral da sua campanha.

2 Grupos de anúncios: aqui você vai achar todas
as palavras-chave e textos publicitários que criou.
É possível editá-los a partir dessa guia.

3 Configurações: é aqui onde a mágica acontece.
Você pode direcionar os anúncios por localização.
Basta digitar sua localização e você verá os
anúncios na área – pura descoberta!

4 Anúncios: aqui você pode visualizar como seus
anúncios estão se saindo. As pessoas gostam deles?
Elas estão clicando neles? Veja a coluna “CTR” –
quanto maior, melhor.

5 Palavras-chave: aqui você pode adicionar ou
remover suas palavras-chave. Por exemplo, caso
você tenha inaugurado um segundo salão fora de
São Paulo, em Campinas, é possível adicionar essas
palavras-chave em um novo grupo de anúncios.

6 Cliques: esse é o número de pessoas que clicaram
em sua vitrine e acessaram o salão virtual. Ele
mostra quantas pessoas visitaram sua página.
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7 Impressões: esta é a sua vitrine sendo exibida
para alguém. Esta opção mostra quantas pessoas
visualizaram seu anúncio.

8 CTR: este é o número de vezes que seu anúncio
foi clicado, dividido pelo número de impressões.
Ele mostra o nível de qualidade dos seus textos
publicitários. Caso o CTR seja menor que 3%, você
deve remover ou otimizar o anúncio, já que ele não
é julgado com relevante o bastante pelos usuários.

9 CPC médio: isto representa o quanto você
gasta em média para um clique em seu anúncio.
É importante manter esse parâmetro sob controle
para obter o máximo de retorno sobre o dinheiro
investido. Recomendamos que você defina R$ 2
como o CPC máximo.

10 Custo: este é o resultado final, ele mostra quanto
você gastou.

11 Pos. méd.: esta é a posição dos resultados do seu
anúncio – sendo que 1 indica o mais alto nível de
exibição e 10 o menor. Busque algo em torno de 1 e
3 para maximizar o CTR.
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GOOGLE+ EMPRESAS
http://www.google.com/intl/pt-br/+/business/

WELLA SALON FINDER
http://www.wellasalonfinder.com

GOOGLE ADWORDS
https://adwords.google.com.br

PLANEJADOR DE PALAVRAS-CHAVE
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

GOOGLE TRENDS
http://www.google.com/trends/

