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Você deve mostrar com precisão o produto vendido no 
Google Shopping. Não é permitido dar zoom, e as fotos 
devem ser apresentadas por inteiro. 
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O recomendável é que você enquadre o produto no 
espaço da imagem, entre 75% e 90%.
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Imagens no

Os formatos aceitos são:

Formatos

GIF não animado (.gif);

JPEG (.jpg/.jpeg);

PNG (.png), 

BMP (.bmp);

TIFF (.tif/.tiff).

O JPEG é o formato 
mais utilizado por 

ser mais leve.

Tamanho ideal.

800 pixels

800 pixels

Imagens que não são de vestuário devem ter 
o tamanho mínimo de 100x100 pixels.

Há algumas exceções: 

Para fotos de vestuário/moda, o tamanho é de, 
no mínimo, 250x250 pixels.

As imagens não podem ser maiores que 
64 megapixels ou 16MB.

Não são permitidos textos promocionais, marcas d’água, 
ou bordas.   
Isso quer dizer que imagens hero não são permitidas 
como imagem principal no Google Shopping, mas como 
imagens extras/secundárias a plataforma autoriza. 

Ampliação da imagem 
ou miniatura

Não use imagens, gráficos ou ilustrações genéricas que 
não representem a imagem real do produto. Por exemplo, 
se é um tênis de corrida rosa, não adianta enviar uma 
foto de um tênis preto. A imagem deve ser exatamente o 
que está descrito no título do produto.

Não use um marcador de posição ou uma imagem que 
não mostra o seu produto. Então, se você ainda não 
recebeu a imagem do seu fornecedor ou não conseguiu 
criar a sua própria foto, não será possível criar o anúncio 
do produto no Google Shopping, pois a imagem é algo 
imprescindível na ferramenta.

Não use logomarca ou ícone em vez de uma imagem 
real do produto. Se você vende produtos de suplemento 
alimentar e não tem a foto dos itens comercializados, 
não coloque a logo da sua marca para representar o 
produto. Isso é permitido apenas para produtos das 
categorias de sofware. 

O Google Shopping não permite a inclusão de imagens 
de uma única cor, pois isso descaracteriza o produto. 

Imagem de uma única cor

O Google quer que você mostre o seu produto para o 
consumidor e ofereça a melhor experiência para ele. 
Portanto, são proibidas imagens com borda para inserir 
alguma informação a mais sobre o produto. Veja um 
comparativo abaixo com e sem borda.

Imagem com borda

Boas práticas para o

Caso você venda caixas de canetas, por exemplo, o 
indicado é destacar apenas uma unidade do produto.

Única unidade do produto

Diferentemente das imagens principais, as imagens 
secundárias ou adicionais não possuem tantas 
restrições. 

Imagens adicionais

A resposta é depende!     
Se você quiser utilizar como a imagem principal, o 
Google não permite e seu anúncio pode ser penalizado. 
Porém, o uso das heros como imagens secundárias 
extras é permitido.
      
O problema é que sabemos que esse tipo de imagem é 
muito utilizado nos e-commerces em geral como 
imagem principal. Então, como utilizá-lo também no 
Google Shopping?
    
Nesse sentido, indicamos duas possibilidades:

Pode usar Imagem Hero 
no Google Shopping? 

Acesse o conteúdo completo

Descubra em detalhes 
como criar imagens 

para o Google Shopping 
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Manter a imagem hero no e-commerce como 
principal, porém no Google Shopping utilizá-la 
como secundária ou extra.
   
Verificar com a plataforma do seu 
e-commerce/integradores quais são as orientações 
de uso nesse caso, principalmente em larga escala.

http://conteudo.nacao.digital/google-shopping



