
 

 

 

 

Google Trends: o que é e como usar? 

 

Pra quem sabe a importância de acompanhar as tendências de mercado o Google disponibiliza 

gratuitamente o Google Trends. 

 

Sim o custo é zero, mas a riqueza de informações é mesmo impressionante. Com dados de busca 

disponíveis desde 2004 até o dia de hoje, lá podemos acessar relatórios e gráficos que nos 

apontam quais os temas mais populares no maior site de busca do mundo. 

 

A palavra em inglês trends significa tendência e é exatamente isso o que vamos descobrir com 

essa ferramenta criada em 2006.  

 

Você já sabe como funciona e tudo o que o Google Trends pode fazer por você?  

 

Vem comigo que eu te conto! 

 

 



 

 

Para que serve Google Trends? 

Está sem assunto para uma postagem no Instagram? 

Não sabe como tornar seu conteúdo mais relevante? 

Quer desenvolver uma estratégia de marketing para seu negócio? 

Trabalha com pesquisa de mercado e ou comportamento? 

 

Nesses e em outros tantos casos o Google Trends é uma boa pedida.  Ao abrir a plataforma você já se 

deparada com os assuntos mais procurados do momento em todo o mundo, o que já nos dá uma ideia 

base de qual caminho seguir.  

 

No feed na página inicial tem a opção: Pesquisas em alta, e lá a gente acompanha os resultados em um 

ranking com duas possibilidades: tendências de pesquisas diárias e tendências de pesquisas em tempo 

real. Ao lado dos temas aparecem inclusive o número de pessoas que buscaram por ele.  

 

Se quiser saber ainda mais,  aperte a seta no canto direito  ao lado da figura e acesse também as consultas 

e notícias relacionadas. 

 

Agora se já tem uma pauta e quer consultar a relevância dela, basta digita-la no campo: Veja o que o 

mundo está pesquisando. 

 

Como usar o Google Trends? 

No primeiro momento pode parecer um pouquinho complicado, mas não desista, é só impressão, depois 

de alguns minutos navegando você vai perceber que a ferramenta é super intuitiva e que vale muito a 

pena aprender a utiliza-la. 

 

Quando já sabe com qual tópico quer trabalhar, apenas digite no campo de pesquisa para descobrir qual 

a relevância dele para o público em geral.  

 

Escolha o país e se quiser a sub-região, em seguida selecione o período e pronto, você vai ter acesso a um 

gráfico com as informações  sobre a palavra ou frase solicitada.  

 

Abaixo dos resultados, tem mais duas opções que sugerem assuntos e consultas relacionadas. Isso 

pode te ajudar quando as pesquisas que fizer não se mostrarem tão relevantes quanto você 

imaginava. 

 



 

Por exemplo, talvez esteja pensando em escrever algo sobre culinária, mas descobre que o 

termo receita pode gerar mais cliques. Aí é só adaptar para o seu texto ou ação de marketing se 

tornar mais atrativo para as buscas. 

 

Agora se você já tem dois termos relacionados e não sabe qual seria o melhor, também há a 

opção de comparar qual dos dois é mais procurado e tomar a decisão mais assertiva.  

 

Se quiser refinar ainda mais os resultados, é possível aplicar os filtros de categoria e pesquisas na web, 

por imagem, notícias, compras e Youtube. Aliás dentro do próprio Youtube  existe uma página de 

“Trends” com os vídeos que estão bombando por lá. Se quiser conhecer clique aqui. 

 

Outra coisa interessante que podemos encontrar no Youtube, são os vídeos com a retrospectiva que o 

Google Trends faz todo ano. São bem bonitinhos, com imagens impactantes e um resumo bastante 

objetivo de cada período, se tiver curiosidade de conferir é só pesquisar por: Google Trends year in search 

e digitar em seguida o ano que deseja acompanhar. Esses filmes curtinhos que duram menos de 3 

minutos estão disponíveis desde 2010. 

 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o que o Google Trends pode fazer por você, vai lá 

aproveite a plataforma e compartilhe nos comentários como foi sua experiência. 

 

Curso gratuito de Google Trends 

 

Se ainda restou dúvidas ou se você quer mesmo virar um expert em descobrir tendências, o 

Google disponibiliza gratuitamente aulas de como utilizar o Trends. 

 

Estão liberadas 3 aulas, totalizando aproximadamente 20 minutos de estudo que vão clarear e 

muito sua estratégia de trabalho. 

 

Acesse o curso aqui. 

 

Conheça outras ferramentas do Google para seu negócio: 

Google Keyword Planner 

Google Alerts 

Google Adwords 

Google Forms 

Google Analytics 

https://www.youtube.com/feed/trending
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/google-trends


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


