CRIANDO CAMPANHAS NO FACEBOOK:
1) Ao criar campanhas no Facebook, sempre utilize o “Gerenciador de Anúncios” que possui um atalho na
lateral esquerda do Facebook, não utilize o botão “Impulsionar” que fica nos posts.

2) Dentro do Gerenciador de Anúncios, há 4 abas:
Visão Geral da Conta (resumo dos gastos, cadastros recebidos, duração da campanha,...), Campanhas,
Conjunto de Anúncios e Anúncios.
Para criar uma nova campanha, clique em “Criar” no botão verde.

3) O primeiro passo é selecionar o objetivo da campanha. Neste exemplo, iremos selecionar a opção “Geração
de Cadastros”, com foco em leads.

4) Logo após, será necessário dar um nome à sua campanha, para facilitar o acompanhamento posterior.

5) Na próxima tela, dê um nome para o Conjunto de Anúncios que está sendo criado, pois uma Campanha pode
ter mais de um Grupo de Anúncios. Este passo serve para organizar sua conta.

6) Configure o público alvo da sua campanha ou selecione um público já configurado anteriormente.

7) No Facebook, a melhor forma de encontrar clientes é selecionar a opção “Todos nesta localização”. Desta
forma, o anúncio aparecerá tanto para quem mora no local selecionado, quanto para quem estiver de
passagem.

Uma outra dica, é selecionar as ruas próximas ao empreendimento, e ir cadastrando uma a uma. Selecionar
o bairro também é uma boa opção. Não esqueça apenas de editar o tamanho do raio do mapa, para que não
pegue pessoas fora da localização desejada e consequentemente fora do perfil de compra.

8) Em Direcionamento Detalhado, você pode incluir critérios para definir seu público (Ex.: Escolaridade, Estado
Civil, Pessoas com interesse em bens de luxo...)
Clicando em “Excluir Pessoas”, você poderá por exemplo, excluir corretores, pessoas que trabalham em
empresas específicas ou qualquer outra característica que julgar estar fora do critério.

9) Veja o exemplo abaixo, onde selecionei a exclusão de pessoas que tenham como cargo “Corretor de
Imóveis” e de pessoas que trabalham nas construtoras (no Facebook não tem os nomes das houses de
vendas) e imobiliárias.

10) Em “Conexões”, você pode selecionar mais regras de pessoas específicas. Por exemplo, podemos excluir
nosso anúncio para pessoas que já tenham curtido a página. Dessa forma, o anúncio só aparecerá para
novos prospects.

11) Em “Posicionamentos”, escolheremos qual plataforma o anúncio será exibido (Facebook, Instagram ou
ambos) e quais formatos aparecerão.
a. Para fins de relatórios, o ideal é separar os anúncios de Instagram dos anúncios de Facebook, pois
caso contrário, eles aparecerão juntos e você não saberá qual mídia está melhor e dando mais
resultado.

b. Muito cuidado ao selecionar os tipos de mídia, pois cada um tem um formato diferente. Ex: O
formato timeline do Instagram é quadrado, enquanto o formato Stories é vertical. Se você não criar
formatos diferentes, eles ficarão distorcidos.

12) Em “Orçamento e Programação”, há a possibilidade de configurar um custo máximo por cadastro recebido.
Porém essa configuração não é recomendada, pois os custos são muito variáveis.
a. Em “Orçamento e Programação”, você poderá escolher entre “Orçamento Diário” ou “Orçamento
Vitalício”.
Orçamento Diário – definição de gasto diário sem limite para gastos ao longo do tempo.
Orçamento Vitalício – definição de orçamento para um determinado tempo, com essa opção o gasto
diário varia.

13) O próximo passo, é a configuração do anúncio. Onde será criada a peça que será veiculada. Dê um nome
para o anúncio.
a. Outro ponto importante é selecionar como os anúncios do Instagram serão veiculados, se utilizará
uma conta de Instagram a ser vinculada ou utilizar a própria página do Facebook como anunciante.

14) Em “Formato”, temos 4 possibilidades. Hoje em dia os formatos de vídeo convertem mais que foto, portanto
a sugestão é utilizar os formatos “Vídeo Único” ou “Apresentação Multimídia”, na qual o Facebook faz um
passo a passo para criar um vídeo a partir de fotos selecionadas.

15) Independente do formato selecionado, você deve escolher um texto descritivo para o anúncio, escolher um
título que aparece no final da peça, uma breve descrição desse título e o texto do botão.

16) Logo após, é necessário selecionar o formulário que será utilizado para captar os contatos. Caso não tenha
um, você pode criar um novo, clicando no botão.

17) A principal dica na hora de criar um novo formulário é desmarcar as opções que vem prontas (Email e
Nome), e Adicionar pergunta personalizada. Dessa forma, o formulário forçará o prospect a digitar seus
dados. Se isso não for feito, o formulário virá previamente preenchido.
a. Outro ponto importante é que o Facebook não está mais permitindo colocar campo solicitando
“Whatsapp”, pois há um novo formato específico para isso.

