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É muito caro anunciar
no Facebook?

Similar ao Google Ads, no Facebook Ads você também indica
o quanto pretende investir em ações precisas em cada
anúncio, como visualizações, conversão, cliques etc.

Você pode deixar o Facebook otimizar o orçamento da
melhor maneira possível ou alterar tudo manualmente.

O que é o
Facebook
Ads?

Facebook Ads é o sistema pelo
qual você pode promover sua
página do Facebook, website,
evento ou App.

É uma poderosa ferramenta
para você gerar leads e,
consequentemente, vender cada
vez mais.



Como esse ebook
irá me ajudar?

Mostrarei de forma simples,
em 4 passos, como criar
um anúncio no Facebook
Ads. Além disso, como
bônus, você apredenrá as
três formas de segmentar
seu público alvo e,

consequentemente,
aumentar o volume e a
qualidade dos leads
gerados..

Quais serão os 4
passos?

Começarei explicando como
criar uma fanpage, iniciar
uma nova campanha,

configurar o conjunto de
anúncios e e como
personalizar a parte visual do
anúncio.

Bom, chega de conversa e
vamos partir pra ação!



1° Passo

Para começar, é importante que você crie uma conta
comercial - que estará vinculada a uma fanpage, já
que não é possível anunciar por meio de uma conta
pessoal.

Se você ainda não criou uma fanpage para sua marca, é
bastante fácil de fazer!

Criar conta de negócio e fanpage



Se você já tem um perfil pessoal, é só fazer login no Facebook e clicar em
“Criar página” na barra superior, como na imagem abaixo:

Na próxima tela, você precisa escolher o tipo de página que
quer criar: “Negócio ou marca” ou “Comunidade ou figura

pública”.



Agora é hora de personalizar sua página. Primeiro, clique em
“Carregar uma foto do perfil” e escolha o arquivo em seu

computador. Depois, clique em “Carregar uma foto de capa” e
selecione a imagem desejada.

Depois, escreva o nome de sua página e a categoria em que seu negócio
se encaixa.

Caso queira ir direto para a criação dos anúncios, você pode pular essa
etapa clicando em “Pular”. Depois, é só voltar na sua fanpage e continuar

a personalização.



2° Passo

Com sua página já está criada, é hora de criar o primeiro
anúncio. Para isso, clique novamente em “Criar” na
parte superior da tela e, depois, em “Criar anúncio”.

Outra forma de acessar o gerenciador de anúncios é
digitar www.facebook.com/adsmanager na barra de
endereços do navegador.

Criando uma campanha



Uma campanha é baseada em todos os esforços necessários para atingir
um objetivo definido — cliques em um website, curtidas ou download de

apps são exemplos de objetivos para uma campanha.
 

Então, sua primeira missão é definir seu objetivo com a campanha. Ou
seja, o resultado que você espera alcançar com o ad(anúncio).

 

Os objetivos são divididos em três áreas, de
acordo com a etapa do funil de vendas em
que o público se encontra: Reconhecimento,

Consideração e Conversão.



Entendendo as categorias

Reconhecimento: objetivos que geram interesse em seu produto
ou serviço. Para aumentar o reconhecimento da marca, você
precisa dizer às pessoas qual é o diferencial da sua empresa. Por
exemplo, o Jasper's Market vai lançar uma pequena rede regional
de mercados. Usando o objetivo Reconhecimento da marca, é
possível criar uma campanha que destaque seus produtos
orgânicos e frescos para as pessoas na área.

Consideração: objetivos que levam as pessoas a pensar na sua
empresa e a buscar mais informações. Por exemplo, o Jasper's
Market tem um site que conta sua história e apresenta algumas
das ofertas únicas da loja. Ao usar o objetivo de Tráfego, é possível
criar uma campanha que incentive as pessoas a visitar seu site
para saber mais informações.

Conversões: objetivos que incentivam as pessoas a se interessar
por sua empresa para comprar ou usar seu produto ou serviço. Por
exemplo, o Jasper's Market abriu algumas localizações novas.
Usando o objetivo de Visitas ao estabelecimento, é possível criar
uma campanha para incentivar clientes em potencial a visitar a
loja mais próxima.

Segundo o próprio Facebook, essas são as definições/características
de cada uma das categorias:

Caso queira entender com mais detalhes, clique aqui e acesse o
site de suporte do Facebook Business.



3° Passo

Conjunto de
anúncios

Agora você irá aprender a definir o
público e a audiência. No final do
ebook você terá dicas de como
segmentar melhor o público alvo.

A forma mais básica é
definir o público
utilizando o próprio
banco de dados do
Facebook. Você pode
segmentar por
localização, idade,
gênero e muito mais.



Como este é o primeiro anúncio de nossa página, vamos escolher a opção
“Criar novo público”.

Perceba que,
conforme for
preenchendo as
informações do
público, o
Facebook exibirá
uma estimativa
do alcance da
campanha,
número de
cliques que o
anúncio pode
conseguir e se
ele é amplo ou
muito específico.



Conhecendo e definindo seu público

Para saber a quem dirigir os seus anúncios, é imprescindível saber o
perfil do seu cliente, conhecê-lo bem, verificar se ele se encaixa com
o produto/serviço que você irá oferecer. 

Com toda certeza será necessário experimentar várias opções de
segmentações/interesses diferentes até encontrar o público que se
encaixe perfeitamente no seu anúncio. Basicamente, quanto mais
você anuncia, mais domínio e conhecimento você adquire.

Para ajudar você a atingir e aumentar a eficiência de seus esforços de
divulgação, o Facebook permite segmentar a sua audiência de 3
formas diferentes: nativa (usando o banco de dados do Facebook),

personalizado (seu banco de dados) ou lookalike/semelhante
(combinando o seu banco de dados com o do Facebook).

Entrarei em datalhes sobre os tipos de público no final do ebook.

Nesta etapa do anúncio, se você optar pelo público padrão - que é o
nativo - poderá segmentá-lo por: interesses, comportamento,
idade, gênero, cidade e país em que vivem, aplicativos que usam
no Facebook, páginas ou Fan Pages em que
deram like, jogos dos que participaram, grupos dos quais fazem
parte e muito mais. Além disso, as atividades fora da rede social
também são consideradas.



Definindo o orçamento

Agora que você já sabe a quem se destina o seu anúncio, é hora
de definir o orçamento e duração da campanha, isto é, se você quiser
que a campanha comece imediatamente ou se prefere indicar uma
data de início e de término.

Existem dois tipos de orçamento:

Orçamento diário

No orçamento diário, você define um valor máximo que pode gastar
por dia com uma campanha ou conjunto de anúncios. Ou seja, todos
os dias, pelo tempo que durar sua campanha, o Facebook poderá
gastar o valor X que foi definido por você.

Por exemplo, se em uma campanha de 10 dias você define um
orçamento diário de R$10, o máximo que você terá investido ao final
do prazo de veiculação será R$100.



Orçamento vitalício

No caso do orçamento vitalício, você define um valor total para ser
investido durante toda a campanha. Ou seja, você informa ao
Facebook quanto espera gastar em todo o período em que seus
anúncios estiverem ativos. 

Sendo assim, aqui não há um valor determinado para ser gasto por
dia, o que faz com que o investimento diário varie. Porém,
independente do tempo em que esses anúncios estiverem no ar, o
Facebook não irá gastar mais do que a verba que você determinou. 

Se no exemplo anterior gastamos R$10 por dia totalizando R$100 ao
longo de 10 dias, aqui podemos ter o mesmo valor investido. 

A diferença é que o Facebook vai distribuir esses R$100 de forma que
em alguns dias o valor gasto será maior do que em outros. 

A plataforma faz isso de forma automática, distribuindo o
investimento entre os dias e posicionamentos que estiverem gerando
os melhores resultados.



Agora que você já cuidou de toda a parte técnica do anúncio, chegou a hora
e usar a criativiidade. Não adianta nada você segmentar com perfeição o

seu público e fazer um anúncio sem graça, que não vai gerar interesse, que
será apenas mais do mesmo.

Preste atenção nas dicas e faça um anúncio
matador!

4° Passo

Visual do anúncio



Dicas para fazer um anúncio criativo e
matador

Dedique o tempo necessário à tarefa de criar um bom título;
O título não deve exceder 25 caracteres;
Você deve criar uma descrição coerente com o objetivo do
anúncio;
A descrição tem um limite de 90 caracteres;
Use boas imagens, compre uma, caso seja necessário, e adeque a
gráfica às medidas corretas;
Se houver textos na sua imagem, certifique-se de que a área que
ele ocupa não exceda 20% do espaço total (Facebook Ads fornece
ferramentas de controle, como uma grade);
Antes de publicar o seu anúncio, use a opção de “preview” para ver
como ficou;
Certifique-se de que o anúncio é bem exibido em todos
os dispositivos;
Não se esqueça de incluir uma chamada para ação irresistível.

Leve em conta alguns requisitos, por exemplo:

 
Ainda tem alguma dúvida?
Sem problema. Clique no botão abaixo e veja um
tutorial detalhado, simples e rápido de como criar
seu primeiro anúncio no Facebook.



BÔNUS

Tipos de Público

Existem três tipos de
público no Facebook Ads:

Nativo
Personalizado
Lookalike ou
semelhante



Nativo

faixa etária;
classe social;
gênero;
localização: por país, estado, município, cidade, distrito e código
postal;idioma;
interesses: se você administra uma página focada em moda, pense
em outros interesses que seu público também tem e selecione
palavras-chave e páginas relacionadas, como, por exemplo, beleza,
maquiagem, acessórios, etc.

Todo o público do Facebook que tem aproximação aos interesses que
você vai descrever.

Você aprendeu nas páginas acima a segmentar o público usando o
banco de dados do próprio Facebook. Recapitulando, você pode
segmentar o público nativo por:

Existem formas mais assertivas de segmentar o público alvo. Continue
a leitura que você irá aprender.



Público personalizado

Existem várias formas de criar seu público personalizado no
Facebook: lista de clientes, tráfego no site, atividades em aplicativos e
envolvimento no Facebook. O foco nesse tutorial é ensinar a utilizar a
lista de clientes, principalmente a que vocês estão gerenciando no
Hypnobox.

Lista de clientes

A primeira etapa na criação desses públicos personalizados é
construir a sua lista de contatos. Para fazer isso, você pode criar
landing pages ou então formulários que sejam integrados com o seu
site.

Você também pode utilizar sua carteira de clientes ou algum mailing
confiável.

A lista de contatos pode ser enviada ou importada, lembrando que,
caso os contatos estejam numa planilha, a mesma deverá estar no
formato 'csv'. Também é importante que a lista tenha pelo menos

nome, email e número de telefone do cliente.



Como adicionar a lista ao Facebook

Adicionar lista de clientes: é possível criar seu Público
Personalizado no Gerenciador de Anúncios. Quando estiver

conectado à sua conta, acesse Públicos. Em seguida, vá até Criar
público > Público Personalizado > Lista de clientes

Preparar a lista de clientes: selecione os identificadores que

deseja incluir. Em seguida, adicione a lista de clientes que deseja
usar em seu novo Público Personalizado e atribua um nome a ela.

Analisar a lista de clientes: confirme se mapeou os

identificadores corretamente ou verifique se todos os erros foram
resolvidos. Você receberá uma das seguintes notificações:
O símbolo de marca de seleção verde  significa que seus
identificadores foram mapeados corretamente e estão prontos
para serem convertidos em hash e, consequentemente, usados
para o processo de correspondência.
O símbolo de exclamação amarelo  significa que você optou por
não incluir certos identificadores ou que alguns identificadores
precisam ser atualizados manualmente. Você tem mais chances
de obter uma taxa de correspondência melhor para criar um
público se fizer as correções antes de carregar o arquivo.

Carregar a lista de clientes: quando sua lista for adicionada e

estiver pronta para uso, selecione Carregar e criar.



Público semelhante

Para o Público Semelhante é necessário usar como base a lista de
clientes inserida em seu Público Personalizado.

A partir das informações dos contatos dela, o Facebook busca
contatos que tenham interesses similares aos localizados em sua
listagem.

A recomendação da rede social é que se utilize uma quantia de 1.000
até, no máximo, 50.000 contatos do público de origem
(Personalizado). 

Esses clientes em potencial podem ser encontrados a partir das
páginas que eles curtem, sites ou até produtos específicos que
acessaram.

Nesta opção, serão incluídos apenas usuários dos países definidos na
criação do público. Ao menos 100 pessoas, de um único país, devem
ser inseridas para que o Facebook possa tomá-los como base.



Como criar um público personalizado

Acesse seus Públicos

Clique no menu suspenso Criar público e escolha Público
Semelhante

Escolha sua origem
Observações: Uma origem pode ser um Público
Personalizado que não tenha sido criado com base nos dados do
pixel, nos dados do aplicativo para celular ou nos fãs da sua
PáginaConsidere a possibilidade de usar um grupo de 1.000 a
50.000 de seus melhores clientes com base no valor vitalício, no
valor da transação, no tamanho total do pedido ou no
envolvimento.

Escolha o país ou os países onde você deseja encontrar um
conjunto semelhante de pessoas.

Usando o deslizador, escolha o tamanho de público desejado.

Clique em Criar público.

Você também pode criar um Público Semelhante durante a criação
de anúncios no Gerenciador de Anúncios.

Lembre-se: A criação do Público Semelhante pode levar de 6 a 24

horas. Depois desse período, ele será atualizado de três a sete dias,

contanto que você continue direcionando anúncios ativamente para
o público.



E M  C A S O  D E
D Ú V I D A S  É  S Ó
E N T R A R  E M
C O N T A T O .

Leonardo Arruda Kang
Inteligência de Vendas
(11) 94837-3965
Lkang@nortisinc.com.br

Obrigado e boas vendas!
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