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Sobre a APTECH 
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 A Aptech é uma instituição global, modelo em capacitação profissional, 

que dispõe de diversos cursos com objetivo de preparar seus alunos para 

carreiras em Tecnologia da Informação, desde 1986. 

 Aptech dá grande importância em oferecer educação de qualidade aos 

seus alunos, com uma grande variedade de cursos de tecnologia, 

desenvolvendo a formação profissional dos seus alunos para fazer a 

diferença no mercado de trabalho. 



  7,0 milhões de alunos capacitados  mundialmente, através de seus 1.300 centros 

de treinamento. 

 Ensino estruturado e metodologia padronizada, desenvolvida para atender 

padrões internacionais dos fabricantes de software. 

 

Instituição Global: 
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 Como vantagem, o aluno aprende praticando, pois os cursos da Aptech são com 

mais aulas práticas do que teóricas, com um aluno por computador e vários 

exercícios resolvidos em sala de aula.  

 O layout das salas de aula permite que o instrutor possa facilmente circular e 

acompanhar o desempenho de cada aluno.  

 Qualidade de ensino é fundamental para a Aptech e em função disso, os cursos 

foram desenvolvidos pelos melhores profissionais qualificados, com experiência 

no mercado de trabalho, que dominam os assuntos na teoria e na prática, com 

dicas que não constam em livros.  

Metodologia: 
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Pré-Requisitos 

▪ Não há pré-requisitos. 

   
 
Duração do Curso 

▪ 16 horas-aula. 
 

Informações sobre o Curso 
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 O curso de Google AdWords destina-se ao aprendizado do principal serviço de 

publicidade do Google e exercício de seus recursos. Aprenda na prática a criar e 

otimizar campanhas, trazendo visibilidade para marcas e produtos. 

 Diariamente, mais de 450 milhões de buscas são feitas pelo Google. O Google 

AdWords associa a publicidade de uma empresa com a busca realizada pelo usuário do 

buscador, transformando-o em um cliente potencial.  

▪ No Curso Google AdWords o aluno aprenderá todas as etapas, passo a passo, desde 

a criação de uma conta e estruturar campanhas até o desenvolvimento de estratégias 

para definir grupo de anúncios, palavras chaves, configurar e ajustar campanhas. Além 

disso, estudar técnicas para aumentar o alcance das campanhas, estratégia de lances 

e interpretações de relatórios, para otimizar a aplicação dos recursos financeiros e 

alcançar o seu público-alvo. 

Google AdWords 
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▪ Google AdWords – Básico: 08 horas-aula 

▪ Google AdWords – Avançado: 08 horas-aula 

Conteúdo Programático - Resumo 
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Conteúdo Programático 
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 Objetivos de marketing e mídia. 

 O que é o Google AdWords. 

 Tipos de rede – Pesquisa x Display. 

 Estrutura de Campanha. 

 Criar uma conta no Google AdWords. 

 Campanhas na rede de pesquisa. 

 Definição de grupos de anúncios. 

 

 

 

 

 Definição de palavras chaves. 

 Criando anúncios no AdWords. 

 Páginas de destino. 

 Principais indicadores de campanhas. 

 Criando extensões de anúncios. 

 Relatórios e KPI´s. 

 Avaliação de conteúdo. 

 

 

 

 

Google AdWords – Básico: 08 horas-aula 



Conteúdo Programático 
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Google AdWords – Avançado: 08 horas-aula 

 Campanhas PLA – Google Shopping. 

 Configurações avançadas de locais. 

 Configurações avançadas de lances. 

 Estratégia de lances. 

 Configurações avançadas de orçamento. 

 Programação de anúncios.  

 Palavras chaves – configurações avançadas. 

 

 

 

 

 Anúncios – configurações avançadas. 

 Relatórios avançados. 

 Ferramentas para otimização dos anúncios. 

 Administração de contas AdWords – MCC e Editor. 

 

 

 

 

 

 



 Endereço: Rua da Consolação nº 93 – 3º andar 

   CEP: 01301-000 - Consolação – São Paulo - SP 

 Telefone: (11) 3159-3838 

 E-mail: atendimento@aptechsp.com.br 

 Site: www.aptechsp.com.br 

 

Contatos 

http://www.facebook.com/Sp.Aptech 

http://br.linkedin.com/in/aptechsp 

http://www.twitter.com/AptechSP 

(11) 99467-2958 

aptechsp 
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