
Google Meu Negócio: deixe o cliente te achar.  

Por Alessandra Assumpção. 

Google Meu Negócio ou Google My Business é uma ferramenta gratuita, que ajuda 

você a gerenciar a presença da sua empresa na internet, em outras palavras,  como 

ela aparece na Pesquisa do Google e no Google Maps.  

De acordo com dados do Google, empresas que adicionam fotos recebem 42% mais 

solicitações de rotas de carro no Google Maps e 35% mais cliques para acessar seus 

websites do que as demais empresas. 

Através da plataforma, os negócios podem divulgar informações sobre sua empresa 

(o que inclui nome, local ou horário de funcionamento), adicionar fotos, responder 

comentários de clientes e saber como e onde as pessoas estão procurando pelo o 

que você oferece na web. 

Como criar uma conta no Google Meu Negócio 

1. Acesse google.com.br/business e clique em Começar agora no canto superior 

direito; 

2. Faça login na sua Conta do Google; 

3. Insira o nome da sua empresa e clique em Próxima. Observação: também é 

possível selecionar sua empresa entre as sugestões exibidas à medida que 

você digita; 

4. Insira o endereço da sua empresa e clique em Próximo. Será solicitado que 

você posicione um marcador no local da sua empresa em um mapa. 

Se você gerencia uma empresa que atende no local do cliente, siga estas etapas 

adicionais: 

➔ Marque a caixa Entrego produtos e presto serviços para meus clientes. Você 

também pode marcar a caixa Ocultar meu endereço (não é uma loja) – Mostrar 

somente a região; 

➔ Clique em Próxima; 

➔ Selecione uma opção de área de entrega e clique em Próximo; 

➔ Use o campo de pesquisa para selecionar uma categoria de negócios. Em 

seguida, clique em Próximo; 

➔ Insira o número de telefone ou o URL do site da sua empresa e clique em 

Próxima. 

Dica: você também terá a opção de criar um site gratuito com base nas suas 

informações. 

https://www.google.com/business
https://accounts.google.com/AccountChooser/signinchooser?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AccountChooser
https://www.maisentregas.com/desafios-ao-gerenciar-entregas-por-whatsapp-e-excel
https://support.google.com/business/answer/7032839


Clique em continuar para concluir a inscrição e confirmar seu vínculo com a empresa. 

● Observação 1: se for exibida a mensagem “Esta ficha já foi reivindicada”, clique 

em Solicitar acesso e siga as instruções para reivindicar sua empresa. Saiba 

mais sobre como solicitar a propriedade de uma ficha no GMN. 

● Observação 2: é muito importante que você mantenha as informações da sua 

empresa ou dos vários locais que você gerencia completas e atualizadas. 

Verifique sua página 

Esta etapa é necessária para que você possa editar e gerenciar sua página no Google. 

Você será solicitado a escolher um meio de verificação, é por meio disso que o Google 

confirma que você é o proprietário ou um representante autorizado. Essas são as 

duas formas mais usadas:  

● Por telefone: o Google irá entrar em contato para confirmar as informações 

cadastradas. A ligação será feita para o número que informou no cadastro do 

seu estabelecimento. 

● Por correios: você receberá uma carta com o código impresso. A carta será 

enviada para o endereço que informou ao cadastrar seu estabelecimento. 

Depois de receber o código de verificação, volte para google.com.br/business. 

Faça login e clique em Verificar local no menu (ou clique no botão Verificar 

agora). Em seguida, siga as instruções para inserir o código de verificação do 

seu cartão-postal. 

● Verificação em massa: caso você queira verificar 10 ou mais locais no Google, 

você pode solicitar a opção de “verificação de locais em massa”. Siga este link 

para saber como realizar a verificação de vários estabelecimentos na 

plataforma.  

Visibilidade do negócio 

Segundo a Like Marketing, ao adicionar sua empresa ao Google Meu Negócio, você 

não apenas fornecerá uma maneira fácil para que os clientes encontrem sua empresa 

por meio da pesquisa local, mas também se pontuar de forma consistente para, no 

final das contas, fazer mais vendas. 

Por isso, aproveite para usar essa ferramenta para fazer com que o cliente ache a sua 

empresa através do Google Meu Negócio. 

Lembre-se que você pode postar imagens e conteúdos na plataforma para aumentar 

seu alcance e contato com clientes. 

Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários ou me chame no link 

https://wa.me/message/SRGCSA75GSBEL1  

https://support.google.com/business/answer/4566671
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/business/?hl=pt-BR&gmbsrc=br-pt_BR-et-gs-z-gmb-l-z-h~my%7Credirect%7Cu&ppsrc=GMBLR&utm_campaign=br-pt_BR-et-gs-z-gmb-l-z-h~my%7Credirect%7Cu&utm_source=gmb&utm_medium=et
https://support.google.com/business/answer/4490296
https://support.google.com/business/answer/4490296
https://wa.me/message/SRGCSA75GSBEL1

