
GOOGLE
MEU NEGÓCIO



Você já parou e pensou no assunto? 
Quando você quer ir atrás de um 

serviço ou produto, onde você busca 
primeiro? No Twitter, no Facebook 

ou no Google?
Provavelmente você respondeu

Google, isso porque o site
é o mais acessado no mundo 

quando trata-se de pesquisas na 
web.

Então se você ainda não está
no Google, deve entrar logo.

SEJA ENCONTRADO
NO GOOGLE DE GRAÇA!



Ele possui uma ferramenta incrível
e extremamente útil para qualquer 

negócio chamado Google Meu Negócio.
Através desta ferramenta você interage 

com clientes, divulga informações
de contato, endereço, novidades

de sua empresa e muito mais.

NESTE PEQUENO GUIA
VAMOS ABORDAR

OS SEGUINTES TÓPICOS:

1. O QUE É O GOOGLE MEU NEGÓCIO?

2. BENEFÍCIOS DA PLATAFORMA

3. CADASTRANDO A MINHA EMPRESA

4. OTIMIZANDO O GOOGLE MEU NEGÓCIO



O Google Meu Negócio é uma plataforma
do Google onde empresas podem divulgar
seus produtos e serviços de forma gratuita

nos resultados orgânicos de pesquisa
e no Google Maps.

É uma ferramenta extremamente útil, pois 
permite um diálogo direto entre empresa
e cliente, oferecendo à empresa uma ficha 
completa com a possibilidade de divulgar 

informações aos usuários, como por exemplo: 

01. O QUE É O GOOGLE MEU NEGÓCIO?

- Endereço
- Telefones de contato

- Horário de funcionamento
- Notas e Avaliações sobre produtos e/ou serviços

- Perguntas e respostas

Resumidamente,
é um recurso que permite
que você se conecte
com os clientes através 
da Busca do Google
e no Google Maps
de forma gratuita.



02. BENEFÍCIOS DA PLATAFORMA

Ofereça aos clientes mais formas de interagir
com você. Segundo o próprio site, empresas

que verificam as informações do Google
Meu Negócio têm duas vezes mais chances

de serem consideradas como confiáveis
pelos consumidores. Além disso, aquelas
que postam fotos em seu perfil, recebem

42% mais solicitações de rotas de carro no Google 
Maps e 35% mais cliques para entrar no site

do que as outras empresas.

ENTENDA E AMPLIE A SUA PRESENÇA
Saiba como os clientes pesquisaram sua 
empresa e de onde eles são. Também é 
possível ver informações como quantas 
pessoas ligaram diretamente para você 

usando o número de telefone exibido nos 
resultados da pesquisa local

na Pesquisa Google e no Maps. 



MAIS INTERAÇÕES SIGNIFICAM
MAIS NEGÓCIOS PARA VOCÊ.

Leia e responda aos comentários dos seus 
clientes e poste fotos que mostrem

seu produto ou serviço.
Isso faz com que outros usuários possam se 

tornar clientes em potencial!

MAIOR PRECISÃO NOS DADOS E FEEDBACK
DOS CLIENTES!

Descubra de onde os seus clientes vêm,
se seguem sua empresa ou interagem
com o seu Perfil de Negócio por meio
de chamadas telefônicas, visitas ao site

ou solicitações de rotas.

02. BENEFÍCIOS DA PLATAFORMA



03. CADASTRANDO A MINHA EMPRESA

Você já deve possuir uma conta Google
para o seu negócio, caso não possua,

crie uma conta no Gmail para a sua empresa,
caso já possua, utilize seu login para gerar

a ficha de cadastro da sua empresa
no Google Meu Negócio.

Preencha o formulário conforme a demanda
do site. As informações de endereço e contato

da sua empresa devem estar corretos, verifique
e tenha certeza antes de finalizar o cadastro.

Ao confirmar essa informação, você será 
encaminhado para uma outra página em que

o Google propõe o envio de um código
de verificação postal para o endereço fornecido

por você.
Quase lá! Logo após essa etapa, você já será 
redirecionado para o seu painel de controle.

No entanto, para começar a editar suas 
informações e fazer com que elas sejam exibidas 
nas buscas e nos mapas, você deverá confirmar

o código enviado pelo Google. Esse código chega 
via Correios e demora, em média, de 7 a 15 dias 

úteis para chegar em seu endereço.

- ACESSE: HTTPS://BUSINESS.GOOGLE.COM/ 

- CLIQUE NO BOTÃO: 

https://business.google.com/


AGORA É COM VOCÊ!

No painel principal do Google Meu negócio 
aparecerá um banner vermelho na parte superior 

da tela com o botão “Confirmar agora”.
Assim que você receber a correspondência,

clique nele e siga os passos apontados
na carta enviada pelo Google para você.

Pronto! Depois de confirmar sua 
localização, você terá toda a liberdade 

necessária para adicionar as informações
complementares ao seu cadastro.

Não esqueça de incluir fotos
do seu estabelecimento, horário

de funcionamento, uma breve descrição 
da empresa, entre outros dados

e conteúdos relevantes.



04. OTIMIZANDO O GOOGLE MEU NEGÓCIO

É importante manter o perfil da sua empresa 
sempre atualizado, com horários e dias.

Isto pode parecer meio óbvio, mas muitas vezes
é preciso reforçar o óbvio. Imagine a frustração

de um cliente que buscou a sua empresa
no Google, conferiu os dias e horário

de atendimento e chegou na sua loja
e ela não estava aberta porque você mudou

o horário e esqueceu de atualizar.

MANTENHA SEU PERFIL SEMPRE ATUALIZADO!

Uma das coisas mais legais do Google Meu 
Negócio são as avaliações deixadas por clientes. 
Por isso procure sempre estimular de alguma 

maneira quem já comprou de você a deixar um 
comentário sobre a sua experiência.

Segundo a The Nielsen Company, 68% dos 
consumidores confiam em recomendações e 

avaliações on-line. Responda às avaliações, interaja 
com seus clientes, se o seu trabalho for bem feito, 
com certeza irá gerar mais avaliações positivas e 

trazer mais clientes! Caso você receba alguma 
avaliação ou feedback negativo não deixe de 

responder, educadamente agradeça ao 
comentário, colha as informações passadas por ele 
e reveja em seu sistema o que pode ser feito para 

melhorar a experiência deste cliente. 

 GERE ENGAJAMENTO E INTERAÇÃO



É importante responder às avaliações negativas, 
pois isso demostra que você se importa e quer 

melhorar sempre!

Uma das funcionalidades mais legais da 
plataforma é a de agendamentos. Essa 

especificidade do Google Meu Negócio pode 
ajudar restaurantes, consultórios, escritórios
a otimizarem seu tempo e lucrarem mais, 

permitindo que os usuários marquem horários 
para visitarem o local. Ao fazer a busca por um 

consultório, por exemplo, o usuário é levado
a uma landing page para agendar seu horário. 

Preenchendo as informações, ele consegue
ver quais dias da semana e horários

estão disponíveis.
Depois, basta preencher com as informações 

pessoais e a reserva será confirmada. Para isso, 
você precisará entrar em sua conta e acessar a 

funcionalidade “agendamentos”.
Escolha um dos diversos provedores de 

agendamento parceiros do Google e pronto,
a conta de agendamento será vinculada, 
automaticamente, em até uma semana.

Não se esqueça de sempre conferir quais são
os agendamentos chegando por meio desse canal, 
para ter certeza de que os clientes serão atendidos 

sempre no dia e horário corretos.

PERMITA AGENDAMENTOS



AGORA É COM VOCÊ!

COMECE HOJE MESMO
A DIVULGAR SUA EMPRESA NO GOOGLE!



#VAMOS
SAIR
DESSA
JUNTOS

ACOMPANHE MAIS CONTEÚDOS
EM NOSSO SITE E EM NOSSAS 

MÍDIAS SOCIAIS.

https://www.triplo.ppg.br/vamossairdessajuntos
https://www.facebook.com/triplotransmidia/
https://www.instagram.com/triplotransmidia/

