


Dicas para a leitura deste eBook
Este ebook contém informações valiosas e muito bem organizadas,
respeite a hierarquia das informações e não pule partes, isso fará total
diferença para seu aprendizado.

Coloque em prática conforme for aprendendo, é extremamente 
NECESSÁRIO a prática neste processo, pois só ela determinará o
sucesso de tudo que está lendo aqui.

Com esse ebook você irá aprender desde o básico até técnicas avançadas 
sobre tráfego no facebook ads, o objetivo deste material é além de trazer 
resultados sólidos, te tornar um gestor de tráfego onde você poderá 
vender QUALQUER COISA e gerenciar qual tipo de negócio via plataforma 
de anúncios.

Por último, sente a bunda na cadeira, pega seu café e vamos cima!

Sucesso.



TRÁFEGO

Gestão de Tráfego? O que é?

A Gestão de Tráfego consiste em:

Geração, Coleta e Análise de Dados + Otimização

1. Geração

Criação de Campanhas + Investimento + Tempo: Você cria as Campanhas com seus conjuntos de 
anúncios (ad-sets) e anúncios (ads), coloca o investimento ($) e espera os dados serem gerados 
(Esperando o Robô Zuckerberg dar os resultados).

2. Coleta

Planilhamento Manual: As Campanhas são suas filhas, fique de olho. Fique por perto! Cuide delas 
com suas próprias mãos! Nunca, NUNCA automatize!

3. Análise de Dados + Otimização

Fique com os dados e se importe com eles! Pergunte aos dados o que eles têm para contar, nesse
momento você garante os resultados em constante melhora. Quando você analisa os dados e
absorve o conhecimento deles o dinheiro investido é SEU.

Como começo?

1. Leia a “Bíblia” da Ferramenta - Central de Ajuda do Facebook (Manual do Facebook): https://
www.facebook.com/business/help. Aos preguiçosos: É lendo a Central de Ajuda que você vai saber 
detalhadamente qual a melhor maneira de criar seus anúncios. O interesse do Robô Zuckerberg
é que você use a ferramenta e atinja os melhores resultados para que a cada dia você invista mais
no FB. Portanto, não negligencie a informação GRATUITA do material!

Aos que são excelentes: Se você leu a Central de Ajuda da Ferramenta (AdWords, FB, Taboola, 
Outbrain,...) você faz parte de 10% dos melhores em tráfego. Aos que buscam perfeição: Leia 
pela segunda vez a “Bíblia” da Ferramenta e ao mesmo tempo execute o passo 2.

https://www.facebook.com/business/help
https://www.facebook.com/business/help


2. Fuçar e Clicar na Ferramenta! - Passe tempo na ferramenta. Faça da ferramenta a sua casa, o
local confortável para você. Não é no blog que você vai aprender a mexer na ferramenta! Quanto
mais tempo com a ferramenta mais eficiente você fica. O que é fuçar e clicar? Sabe o link azul?
Clica nele, veja o que ele faz... Clique em outros links..

3. Investir e Escutar - “Oi campanha, o que você tem a me dizer?” - No momento em que você
conseguir escutar a resposta da campanha o dinheiro investido torna-se seu. Pós investimento
você tem que recolher os dados e aprender com eles, escute a Ferramenta.

Faça esse ciclo:

Gera
Dados

Faça o
investimento

do SEU
dinheiro!

Otimiza a 
Ferramenta

Investir
Aprenda
com os
dados

Leia a
“Bíblia”

Fuçar e
Clicar

Investir e 
Escutar



6. Teste!

7. Teste mais!

Testar é a base do tráfego, através do tráfego que aprendemos na Ferramenta e é por ele que 
você vai validar suas informações de anúncios, públicos. Como a ferramenta é orgânica você deve 
continuar testando e estará na frente de todo mundo sem ser surpreendido.

8. Teste mais um pouco...

1. Não automatizarás! Nunca automatize!

Por que não posso automatizar? Não seja preguiçoso, faça seu tráfego direito! Manualmente você 
passa mais tempo com a ferramenta, fica mais confortável e otimiza da melhor maneira suas 
campanhas.

2. Se importe!

Você tem que ser a pessoa que está SEMPRE com as campanhas pensando e fazendo com que as 
campanhas melhorem.

3. Não existe “esqueminha” secreto!

Não existe Papai Noel e nem Coelhinho da Páscoa. Gere, colete, analise e otimize suas campanhas. 
Se você continua achando que tem algo secreto volte para o passo 1. Leia a Central

4. A mudança é um estado constante, acostume-se com ela!
“Humanos odeiam mudança. Essa é a oportunidade!” = Enquanto as pessoas reclamam utilize o 
que estou ensinando para te impulsionar! As ferramentas estão em constante modificação, 
assim como os públicos, anúncios, então... ACEITE! O resultado vai mudar, vai oscilar!

5. Somente os testes dirão a verdade!
Não acredite em mim! Teste e veja se funciona pra você ou não.



FACEBOOK ADS
INTENSIVO

Como começar a anunciar no   
Facebook do ZERO

Objetivo da Aula
Qual é o meu objetivo hoje?

Não sabe como? Vai ler a bíblia do Facebook: https://www.facebook.com/business/help - Bíblia
do Facebook (Central de Ajuda). Por que as pessoas tem duvidas bestas ou bobas sobre tráfego?
Porque ela não tem disciplina para ler a Central de Ajuda. Pense que o tio Zuckerberg quer que
você saiba tráfego para você cada vez mais investir nele e com isso você tem mais resultado e o
tio Zuckerberg, dono do Facebook, também tem mais resultados também.

Dentro do gerenciador de negócios (business manager) é o local onde você vai controlar diversas 
contas de anúncios, pixels.

Nessa aula vamos passar por 4 tópicos:

Comece criando uma página no Facebook

Criar um Business Manager (BM)

Não vou caminhar por você;

Eu vou facilitar o teu caminhar;

Tu vais ter que se fuder um pouco (ou muito).

Setup – Configuração inicial

Objetivo – O que você quer?

Público – Pra quem você vai anunciar?

Estrutura de Campanha – Falar mais sobre Tráfego

1)

1)

2)

A)

2)

B)

3)

C)

D)

A) Setup

Gerenciar múltiplas contas de anúncios;

Adicionar diferentes públicos e pixels;



Você vai poder atribuir acesso a outras pessoas;

Cartão de Crédito;

Gente comprando na internet?

Gente acessando o seu site?

Gente entrando na aula ao vivo?

Associar contas do Instagram;

Paypal;

Gente visitando a tua loja?

Gente virando lead?

Gente me enviando mensagens?
Você tem que definir um objetivo de verdade.

Boleto.
Link do passo 3) https://www.facebook.com/business/help/132073386867900

Gente vendo teus vídeos?

Gente clicando?

Gerenciar múltiplas páginas.
Link do passo 2) https://www.facebook.com/business/learn/how-business-manager-works/guide

Métodos de pagamentos:

Todas as informações sobre o pixel estão aqui:
https://www.facebook.com/business/help/553691765029382

O que não fica claro nessa explicação       O que é um pixel? Então, vamos lá... Uma página 
na internet é formada por códigos. O pixel é um informante, é um ponto da tua tela, ele é 
um código. Código é um monte de letra que só os nerds entendem. O pixel informante tem a 
missão de informar para ti o que acontece com a tua campanha, como por exemplo: quantas 
conversões você teve na campanha X. Se você não tiver o pixel instalado, você não vai ter 
informação nenhuma.

Se você não souber instalar chame o amigo nerd e pergunte pra ele: “Você sabe o que é HTML?” 
Se ele falar que sim, você diga pra ele instalar o pixel pra você.

Verifique com a extensão no Google Chrome do “Facebook Pixel Helper” se o Pixel foi instalado 
corretamente.

Informações de Pagamento

Instalar um pixel

3)

3)

B) Objetivo – O que você quer?



D)

C) Público

Pense na maioria dos seus clientes e responda:

Quantos anos ele tem?

Homem e/ou Mulher?

Gosta do que?

Aspira o que?

Tem medo do que?

Se eu for vender para o “avatar” que quer comprar docinho de festa, exemplo:

Mães 25 – 50;

Maioria mulher;

Docinhos, festa, filhos;

Fazer festa legal para os filhos;

Que o docinho seja caro, doce ruim.

Crie uma certa imagem dessa pessoa na sua cabeça, principalmente sobre a questão demográfica,
o resto: medos, aspirações e sonhos, geralmente é bullshitagem.

Estrutura de campanha

É a hora da verdade! É a hora do Gerenciador de Anúncios. A estrutura do Facebook é dividido 

entre:

Gerenciador de Negócios

Conta de Anúncios

Campanhas

Conjuntos de Anúncio

Anúncio

Sobre os pontos 1) e 2) já falamos anteriormente então vamos para os outros. Tudo que é 

complexo é derivado de uma coisa simples, quando tu mergulhar no complexo e te perder, 

volte para o simples. Sempre que você se perder, volte para ler parte por parte em o que é 

campanha, após o que é conjunto de anúncio, e por último o que é anúncio.

Campanhas

Definir o meu objetivo - Objetivo

Conjuntos de Anúncio

Pra quem? Quanto? Quando? Onde? Configurações base? (parece difícil, mas é fácil)

1)

5)

2)

6)

3)

I)

II)



Anúncio
O que vou anunciar? Então vamos criar uma campanha para mostrar como funciona na prática.

III)

Prática da Estrutura de Campanha

Existem muitos botões no Gerenciador de Anúncios, fuça e clica em todos os botões para saber 
o que cada um faz. Nenhum curso vai te fazer aprender a mexer no Facebook ou em qualquer
ferramenta do tráfego, você só vai aprender indo para a trincheira da batalha, fuça e clica.

Crie uma campanha:

Mude para a criação rápida, ao invés da guiada. Para ficar assim:

A) Objetivo de campanha

Você vai colocar o que procura.

Conversão – É a conclusão de uma determinada ação, essa determinada ação dentro do seu 
site é você quem vai definir. Lembrando que quem vai informar ao Facebook do que isso está 
acontecendo é o Pixel.

Venda de catálogo – Se você tem ecommerce, use venda de catálogo, se você for de ecommerce vai 
no Google e procure “objetivos de venda de catálogo no Facebook ads central de ajuda”.

Mensagens – É quando você quer que alguém envie uma mensagem para sua página.



Principais objetivos no meu ponto de vista:

C) Quanto?

Conversão (ação no site)

Tráfego (mandar alguém para uma página)

Envolvimento com a publicação (fazer as pessoas se envolverem um post na ferramenta)

Visualização de vídeo (fazer as pessoas verem um vídeo)

Mensagens (fazer as pessoas enviarem mensagens)

Alcance (passar na frente das pessoas)
Toda vez que você estiver em dúvida faça essa lógica: O que eu quero:
1) 1000 cliques e 1 conversão;
2) 500 cliques e 200 conversões.
Se escolher o 2) você quer conversão.

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

Fora esses 6 pontos de I) a VI) eu utilizo esses para o ecommerce (Vendas de Catálogo) e para 
aplicativo (Instalação de app).

Conjuntos de Anúncios
B) Pra quem

Se você está começando a anunciar para o nicho de “Dieta” você precisa de um público de
interesses:

Crie um público salvo e em direcionamento detalhado: Coloque “Dieta” no direcionamento 
detalhado e clique em “Sugestões” para saber mais interesses que você pode colocar.

Crie os 4 tipos de públicos de interesses:

Generalidade
Geralzão          É possível que a pessoa tenha interesse nisso.
Médio Específico          É provável que a pessoa tenha interesse nisso.
Específico          A pessoa tem interesse nisso.

Por Grupos
Eu vou separar os públicos por grupos diferentes.

Unidade
É você ir lá e colocar só uma unidade, apenas um interesse.

Insano
Você vai começar a alucinar, com um pouco de lógica. Se a pessoa gosta de dieta, ele 
deve ter interesse em exercício, e também nas roupas fit, Léo stronda, e deve também ter 
interesse em geração de leads.

Quanto você quer investir? Quem sabe da sua conta bancária é você! $$$

1)

2)

3)

4)



D) Quando?

Que dias? Durante quanto tempo?

E) Onde?

Desktop? Mobile? Instagram? Stories?

F) Configurações base?

De C) até F) está na Live #02

G) Anúncio

O que vou anunciar? O mirabolante não funciona, o anúncio simples funciona melhor. O anúncio 
pode ser feito com imagens, vídeos e texto.

Lembre-se de ter uma copy.
Copy = título + headlines + call to action (CTA)
Call to action – Chamada para ação.

Se você quiser saber mais sobre anúncios de outras pessoas e entender a lógica de outros anúncios 
acesse o https://www.facebook.com/ads/library e modele seus anúncios. NÃO COPIE!

Diretórios de Imagem – Local com imagens gratuitas para utilizar nos anúncios. 

http://pt.freeimages.com/
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.flickr.com/



https://morguefile.com/
http://www.rgbstock.com/
http://www.stockvault.net/
https://www.pexels.com/
http://www.everystockphoto.com/
https://olhares.uol.com.br/a-nossa-escolha
http://www.freephotosbank.com/
https://www.dreamstime.com/free-images_pg1
http://www.freedigitalphotos.net/
https://freerangestock.com/

Links mais úteis
Suporte: https://www.facebook.com/business/resources - Use-o
Link da Bíblia do Tráfego: https://www.facebook.com/business/help - Leia

Entenda a importância da Central de Ajuda;
Saiba que o suporte existe e que tu deves usá-lo;
Entenda que o tráfego é uma pequena engrenagem.

Vamos conversar
Antes de tudo:
ATROPELA A DÚVIDA – não deixa a dúvida te travar, taca o play.

Todo mundo me pergunta:
“Tráfego ... blablabla... funciona?”
A resposta é: Depende!
Agora, “Tráfego funciona?”
A resposta é SIM! Mas se, e somente se as três coisas sejam verdades:

Teu produto for bom

Teu conteúdo gratuito muito bom

Detalhe: Teu tráfego for minimamente bem feito. Obviamente um tráfego muito bem feito faz 
grande diferença, mas só em ele ser minimamente bem feito você não está jogando dinheiro fora 
e está gerando resultado. Pense em como se relacionar com o seu cliente.

Qual a diferença com as vendas antes sem a internet e agora com a internet?
Antigamente as pessoas que passavam pela banquinha do tio do cachorro quente, ele podia contar 
para essas pessoas que a receita do molho era de sua vó, as pessoas se emocionavam e sempre 
compram dele. E agora com a internet ele pode contar essa mesma história para as outras pessoas 
em uma escala muito maior, não apenas para quem passa pela banquinha. 



Q&A

De quanto em quanto tempo otimizo a minha campanha?
Depende:
Quanto tempo a campanha vai rodar;
O quão bom ou ruim os resultados;
Do quanto o cliente está te cobrando.
Mas o ideal é de 7 em 7 dias.

Se eu anunciar para um público e ele saturar?
Crie novos públicos.

Quando faço campanhas de conversão quais públicos você usa?
- Video view
- Envolvimento
- Visitou o site
- Lookalike de quem converteu
- Interesses geralzão

Nos interesses como você faz para evitar a baixa renda familiar, depois que o Facebook 
tirou?
Não faço. Eu gero valor para a audiência. O cara que está comentando no teu post ele está com 
o iPhone, e reclamando do teu preço. Ele não compra do seu produto porque ele é ruim ou você
não está vendendo certo o seu produto.

Usa tag manager?
Uso em alguns negócios e em outros não.

Porcentagem de CTR, e demais métricas onde encontramos?
Nas colunas do Facebook.

Como posso diminuir o bloqueio?
Passo 1) Leia as políticas de publicidade
Passo 2) Siga as políticas.

Sabe qual é o melhor público?
O melhor público é o que você testou e deu mais resultado, não importa se é com 30 milhões.

Fale sobre o Blueprint?
Ele faz parte da central de ajuda.

Quando saber se devo escalar na horizontal ou na vertical?
Sempre na vertical, escalar na horizontal é rastejar. #escalapracima



Estou a 3 dias sem nenhuma conversão. Quanto tempo um conjunto de anúncio pode ficar 
sem conversão para você identificar que ele está ruim?
Depende do quanto tu paga por conversão normalmente/O quanto você investe.
Por exemplo:
Se quero pagar/pago R$0,20 por Conversão          Gastei 10 reais          Não converteu          Está ruim 
pode parar.
Se quero pagar/pago R$8,00 por Conversão          Gastei 10 reais          Não converteu          Não sei 
se está ruim e se pode parar.
Se quero pagar/pago R$8,00 por Conversão          Gastei 80 reais          Não converteu          Está ruim 
pode parar.
É uma relação de quanto paga por conversão com quanto tu investes.



GERAÇÃO (Criação)

Como funciona a criação no FB?

A Criação no FB é dividido em 3 partes: Campanha, Conjunto de Anúncios e Anúncios.

1. Campanha (campaign)

A campanha nos diz o OBJETIVO! O objetivo é simples, por exemplo, se você quer visualizações 
de vídeo seu objetivo é visualizações de vídeo. Você quer que a pessoa converta no seu site? Você 
tem que usar então conversão. Ficou claro que o objetivo “é o que é”?

2. Conjuntos de Anúncios (ads-set)

Esse é o cara que manda! Ele define QUANTO de investimento, QUANDO isso vai acontecer, PRA 
QUEM eu vou mostrar as publicações e ONDE as publicações aparecerão. 

Resumindo:

•
•
•
•

Quanto? = Valor (R$)
Quando? = Período (tempo)
Pra quem? = Público direcionado (pessoas)
Onde? = Posicionamento (Mobile, Desktop, Instagram, FB, ...)

3. Anúncios (ad)

O QUE eu vou anunciar? No fim dessa aula vou revelar uma coisa que vai fazer a diferença no 
tráfego de vocês. Grandes anunciantes não sabem disso!

Explica melhor isso aí!

As criações de campanha, conjuntos de anúncios e anúncios devem ser ORGANIZADAS para 
ler os dados de forma eficiente e otimizar de maneira correta a sua campanha. Então vamos 
estabelecer nomenclaturas que me deram mais ROI.

#EuQueroMaisROI

Para fazer a nomenclatura usaremos TAGS, nomes que vão nos ajudar a fazer os filtros de busca.



Nomenclatura da Campanha:

1. Nomenclatura Campanha

E sobre o que é esse criativo?
Por exemplo: Essa é uma campanha contínua que eu busco conversões para o Curso de 
Facebook Ads Intensivo usando o vídeo sobre o Conjuntos de anúncios:
[CONTINUA] [CONVERSÃO] [FAI] [VIDEO] Conj. de Anúncios

2. Nomenclatura Conjuntos de Anúncios

Para entender a nomenclatura dos conjuntos de anúncios vamos entender a diferença entre 
alcance e impressão e conhecer a Teoria das Bolinhas.

•

• Alcance
Quantas pessoas novas o FB atinge.

•

•

•

•

Impressão 
Quantas vezes o anúncio aparece pra pessoa independente se for a primeira vez ou não.
Ou seja, o alcance conta uma única vez a cada pessoa, já as impressões podem ser registradas 
várias vezes para a mesma pessoa.

Teoria das Bolinhas
Suponha que você quer anunciar para 3 públicos: A, B e C. Imagine que cada público 
possui características diferentes e outras em comum. Portanto, algumas pessoas 
podem estar em dois ou até nos três grupos ao mesmo tempo.

Conclusão: Existem intersecções entre os públicos!

Tipo de campanha:

[CONTINUAS] ou [TESTE]

Objetivo da campanha:

[CONVERSÃO], ou [MENSAGEM], ...

Nome do evento (no meu caso é a Facebook Ads 

Instensivo):[FAI]

O que eu vou anunciar? (Lembra dos Anúncios?)

Você quer anunciar em banner, vídeo? [BANNER], [VIDEO]



O seu objetivo é mostrar o anúncio para o público que vai converter. Imagine o João que não 
gosta do seu produto/serviço, mas ele está incluído nos públicos A, B e C. Então quando você for 
anunciar você tem que se certificar que o João só vai receber o seu anúncio em um único público, 
logo é preciso excluir o João dos outros públicos:
A
B – (A)
C – (B) – (A)

Então A – B é diferente de B – A! Sendo assim, como eu irei decidir a hierarquia dos meus públicos? 
O que define qual público vai ficar no topo da hierarquia são dois fatores:

Por que tamanho? Se o seu primeiro público tem 1 bilhão de pessoas quando for excluir o 
primeiro do segundo público esse segundo pode sumir! O mesmo pode acontecer com o 
terceiro público, se o primeiro ou segundo forem gigantescos.

Por que a qualidade? Coloque os melhores públicos no topo, priorize eles! Faça do seu público de 
qualidade uma caixinha, a qual não se perde nenhuma pessoa para outros públicos.

Mas, se nesse seu exemplo meu público de envolvimento for maior que o público de 
visualizações de vídeo?

Então você vai ter que colocar numa balança e fazer uma opção, caso o resultado não for bom 
você pode mudar a hierarquia...

•

•

Agora você já sabe: Temos intersecções entre os públicos, logo a cada novo público exclua os
anteriores a fim de não deixar repetir a pessoa que pertence a mais de um grupo.

Tamanho

•

•

•

Mas aí eu te pergunto:
35 – 5 é igual a 5 – 35?
35 – 5 = 30
5 – 35 = -30
30 ≠ -30

Ok, Entendi! Mas como eu sei que um público é melhor que o outro? Há dois jeitos de definir 
qualidade: Bom senso e Dados. Se você não tem dados: Vamos supor seus vídeos tem um 
bom número de visualizações, e não há tanto envolvimento na sua página, o bom senso diz 
que no topo da sua hierarquia vem as pessoas que visualizaram o vídeo, depois o público de 
envolvimento.

Qualidade

• Para organizar a nossa hierarquia utilizaremos a seguinte nomenclatura:



Para os próximos Anúncios nos outros Conjuntos use a publicação existente! Pegue o ID do SUBI-
DO na página Publicações, se a publicação for no Facebook te desafio a fuçar e achar o atalho da 
ID do SUBIDO que você criou.

Assim você vai investir dinheiro em vários conjuntos de anúncios e todo investimento vai para a 
mesma publicação! Agregando mais valor à sua publicação, mais prova social.

Ordem de Exclusão – [POSICIONAMENTO] Para quem?
00 – [MOBILE] View Video
01 – [MOBILE] Envolvimento
02 – [MOBILE] Visitou o Site
03 – [MOBILE] Lookalike X
04 – [MOBILE] Interesses

3. Nomenclatura Anúncios

A nomenclatura dos anúncios é simples:
AD - E sobre o que é esse criativo?
Exemplo: Anúncio sobre o Conjunto de anúncios
AD – Conjunto de anúncios

Agora eu vou te revelar o que os grandes anunciantes não sabem! No seu Conjunto de Anúncios 
00 crie um Anúncio, uma publicação.



O Gerenciador de Anúncios do Facebook é dividido em linhas.

1.Na primeira linha você vai para lugares externos ao Gerenciador.

2. A segunda linha possui a conta que você está gerenciando, informações de erros e botões para
revisar rascunhos e publicar.

3. Na terceira linha possui os filtros para você “limpar a mesa de trabalho”, analisando os dados
das campanhas que você quer no período que quer.

Dica: Tenha os filtros e colunas personalizadas para a melhor organização.

Bônus: Se localizando no Gerenciador de Anúncios!

Clique aqui e vá para coisas 
externas ao Gerenciador: 

Públicos, Publicações...

Conta

Filtros

Opa! Algum erro!

Filtro que eu usei

Revisar e Publicar
os Rascunhos

Período de
Análise



4. A quarta linha funciona como uma linha de transição. Você transita entre Campanha, Conjunto
de Anúncios e Anúncios. Então se você seleciona 1 campanha e passa para a aba “Conjunto
de Anúncios” você só vai abrir os Conjuntos de Anúncios da Campanha anunciada, o mesmo
acontece quando selecionar 1 Conjunto de Anúncio e ir para a aba de Anúncios abrirá apenas os
Anúncios daquele Conjunto selecionado.

5. A quinta linha do Gerenciador cria, edita, duplica Campanhas, Conjuntos ou Anúncios. Fuça
para saber mais, te desafio a achar o botão “localizar e substituir”! Nessa linha também há o
botão para personalização de colunas e exportação de dados.

6. Na sexta linha obviamente estão as campanhas, ou conjuntos ou anúncios.

Criação!

Ativado!

Exportar DadosPersonalize suas
colunas

Sempre selecione na 
caixinha, não no nome!

Esteja atento ao que 
você selecionou para 

saber o que está sendo 
modificado.



De públicos personalizados existem 3 tipos principais: 

Importe no Gerenciador de Anúncios uma lista de e-mails, clientes, números de telefone.
Observação: A extensão do arquivo a ser enviado é .csv ou .txt.

Além desses tem Atividades em Aplicativos e Offline.

Personalizado

Públicos

Além de especificar de que é a lista é importante colocar a data, pois a lista vai crescer e esse público 
deve ser atualizado futuramente adicionando mais clientes. Se você seguir atualizando a mesma 
lista todos os conjuntos de anúncios que possuem essa lista serão atualizados automaticamente.
Exemplo: Lista – Clientes da ________ – 28.11.18

Nomenclatura do Arquivo de Clientes:

Nomenclatura do Arquivo de Clientes:

Nomenclatura do Tráfego no Site:
Exemplo: Visitaram a página de “Obrigado!” nos últimos 30 dias:
View Page – Obrigado Site – 30D

Ao colocar a URL utilize “contém” e quando a URL deixe apenas o domínio, exemplo: CORRETO: 
facebookadsinstensivo.com.br/obrigado-aula
ERRADO: www.facebookadsintensivo.com.br/obrigado-aula/

Quanto mais dias colocar no público menor a sua qualidade, porém ele é mais amplo. Mas então 
é sempre melhor usar o público com poucos dias, por que a qualidade é melhor? DEPENDE! 
Vamos definir o que é qualidade!

Qualidade de Público = Resultado dentro de uma determinada escala

•
•
•

•

•

Arquivo de Clientes
Tráfego do Site
Envolvimento

Arquivo de Clientes

Tráfego no Site



Então se precisamos de mais escala na maioria das vezes eu tenho que aumentar o público, por 
exemplo de 30D a 60D.

Dentro de envolvimento pode-se escolher em: 
• Vídeo;
• Formulário de Cadastro;
• Experiência em Tela Cheia;
• Página do Facebook;
• Perfil comercial do Instagram;
• Evento.

• Envolvimento

É sempre essencial cultivar públicos e uma maneira de fazer isso é através dos públicos de vídeo. 
Para criar um público de envolvimento em vídeos você deve escolher a porcentagem ou tempo 
que visualizaram seus vídeos, após o período de dias analisado.

Utilize a TAG [M] de mutável, porque conforme são lançados vídeos novos você atualiza esse pú-
blico. Estabeleça um intervalo de tempo para atualizar os públicos de vídeo. Exemplo de público 
de vídeos (do convite aula) no Instagram a 30 dias atrás visualizando 75% do vídeo:
[M] IG – View Video – Convite Aula – 75% 30D

Se não estiver funcionando o público de View Video modifique porcentagens e dias, por isso que 
eu aconselho ter todos públicos criados, assim você só tem que mudar os públicos e não criar do 
zero. Não deixe sua campanha parada!

O formulário proporciona um custo por lead baixo, porém como ele preenche o cadastro com o 
e-mail do Facebook é um problema, porque a maioria das pessoas não usa o mesmo e-mail do
Facebook como e-mail pessoal. Então eu não utilizo muito o formulário de cadastro.

A experiência em tela cheia é o Canvas. É um anúncio que o cliente clica ao invés de ir para o seu 
site é aberto um anúncio que ocupa a tela inteira do smartphone do cliente, lá ele deve clicar 
novamente em outro link para ir até seu site. 

Os dois públicos possuem a mesma ideia. Geralmente funciona mais utilizar todos os tipos de 
envolvimento.

Recomendo que você crie todos os públicos com todas variações de porcentagens e dias antes de 
partir para a criação dos conjuntos de anúncios.

A. Vídeo

B. Formulário de Cadastro

C. Experiência em Tela Cheia

D. Página do Facebook ou Perfil Comercial do Instagram

Nomenclatura do Vídeo:
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Exemplo de público de todos tipos de envolvimento no Facebook a 60 dias atrás:
FB – [TODOS] Envolvimento – 30D
Crie todos públicos também até 365 dias.

Nomenclatura do Envolvimento Facebook ou Instagram:

São pessoas que fizeram evento no Facebook, por exemplo: confirmaram presença, ou interesse.

De públicos semelhantes existem o Lookalike e de Interesses.

E. Evento

VOCÊ DEVE TESTAR! Porém o que eu aconselharia para montar a sua primeira hierarquia dos 
conjuntos de anúncios seria com esses públicos personalizados:
00 – Lista – Clientes do Curso A – 28.11.18
01 – [M] FB – View Video – Convite Aula A – 75% 30D
02 – Visitou o Site – 30D (ou 60D)
03 – Envolvimento 30D
04 – Para continuar essa hierarquia vamos falar sobre público semelhante antes!

Semelhante

o público de interesse!

Crie 3 públicos de interesses:

• Lookalike

Pegue um público bom para a origem e peça para o Facebook achar 1 milhão de pessoas parecidas 
(semelhantes) a esse público base.

Como criar um Lookalike?
1 - Público foda = Lookalike foda; Público base ruim = Lookalike ruim;
2 - Tamanho do público de origem (se for maior é provável que o Lookalike seja melhor);
3 - Objetivo da tua campanha (se você quiser visualização de vídeo, use o Lookalike da 
visualização de vídeo).

Aconselho a vocês testaram três tipos de Lookalike:
1 - Lookalike do objetivo
2 - Lookalike de view 95% vídeos
3 - Lookalike dos clientes

• Interesses

Interesses em determinadas páginas. Se você vai começar sua página agora a sua única opção é 

4 maneiras de fazer públicos de interesses:

1. Generalidade

•
•

•

Específico = A pessoa que tem interesse nisso aqui, ela TEM interesse no meu negócio.
Meio Específico = A pessoa que tem interesse nisso aqui, ela PROVAVELMENTE TEM interesse 
no meu negócio.
Geralzão = A pessoa que tem interesse nisso aqui, ela POSSIVELMENTE TEM interesse no meu negócio.



Se for o caso de um curso de inglês:
Específico: Aprender inglês online, Englishtown;
Meio Específico: Intercâmbio, Duolingo;
Geralzão: Dicionário de Inglês.
Se a generalidade não deu certo, teste o próximo!

Você forma grupos que o seu avatar pertence.

Você vai colocar um interesse só, por exemplo, para coaches:

Por exemplo: Como atingir dona de casa? Em que ela tem interesse? A dona de casa vai limpar, 
vai assistir programas de dona de casa, então:
Marcas de Limpeza – OMO, YPE, BOMBRIL...
Programas de Casa – Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, É de Casa...
Se o grupo não deu certo, teste o próximo!

2. Grupo

3. Unidade

•
•
•

Interesse IBC;
Interesse ABRACoaching;
Interesse Tony Robbins. 

Se a unidade não deu certo, teste o MUITO LOUCO!

4. Insano

É o próprio nome, tudo insano, às vezes ele funciona. Mude.

Voltando a aquela campanha padrãozinho de exemplo que já definimos os públicos do 00 até o 03: 
00 - Lista – Clientes do Curso A – 28.11.18
01 - [M] FB – View Video – Convite Aula A – 75% 30D
02 - Visitou o Site – 30D (ou 60D)
03 - Envolvimento 30D
04 - Lookalike 1% Cadastros no último Curso A  
05 - Interesses Especí ico em Adwords

Bônus:

A campanha não está vendendo! O que eu faço? O que tem de errado?

1º - Você já testou todos os públicos?

2º - Você observou os dados demográficos? Não deixe de 18 anos a 65+!

3º - Você pode estar errando em uma dessas coisas:

• Oferta é uma Bosta!
• Produto Lixo!
• Não está gerando valor! (Só pensa em vender e não gera valor ao público)



Existem três maneiras para Otimizar, através de: Orçamento, Público e Criativo.

Como otimizar?
De públicos personalizados existem 3 tipos principais: 

Otimização

1. Orçamento

A otimização de orçamento é feita pelo feeling (malícia) e para quem não tem experiência 
suficiente existe uma fórmuala de Definição de Orçamentos. Vamos lá!

Você precisa definir o valor por conversão que você está disposto a pagar, mas Vinícius, eu não 
sei quanto eu pago pelo meu lead estou só começando, o que faço? Ou defina um valor que 
você está disposto a pagar por lead ou faça um teste na sua conta e veja quanto fica o seu lead 
com base nos dados.

Para EXEMPLIFICAÇÃO e solidificar os conceitos estou SUPONDO que meu custo por 
conversão (CPA ideal) desejado será de R$ 4,00 reais. 

CPA ideal = R$4,00/conversão
O meu lance (bid) é o orçamento para o Facebook! Se aumentar meu orçamento (lance) mais 
caro vai ficar o custo por resultado, porém se eu estou “mais” próximo do meu limite, do meu 
valor desejado por resultado (CPA ideal) então este é o melhor preço! E estou no que chamo de 
faixa Neutra.

O melhor custo por lead não é o menor valor possível, e sim aquele que você 
está disposto a pagar!

Os conjuntos de anúncios no Gerenciador do FB que serão otimizados devem ser divididos 
em três faixas, para definir essas três faixas você deve ordenar os dados no Gerenciador na 
coluna de “Custo por resultado” do menor valor no topo ao maior. As faixas são:

1. Orçamento 
2. Público – Sistema Hierárquico Organizado de Públicos
3. Criativos – Sistema Organizado de Testes
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Boa (valores de CPA menores que R$4)
Neutra (valores de CPA aproximados de R$4)
Ruim (valores de CPA maiores que R$4)

A otimização consiste em colocar dinheiro no cara da faixa Boa e retirar dinheiro do cara que está 
na faixa Ruim. Agora você já sabe quem são os conjuntos de anúncios que serão modificados os 
orçamentos para atingir a faixa Neutra, vamos falar sobre a minha fórmula então...

MOMENTO DIFÍCIL DE REFLEXÃO AGORA! Quanto que eu posso pagar em 1 conversão se quero 
pagar R$ 4 por lead?
1 conversão x R$ 4,00/conversão = R$ 4,00; irei pagar R$ 4,00.

E se for 2 conversões quanto eu vou pagar?
2 conversões x R$ 4,00/conversão = R$ 8,00; vou pagar R$ 8,00.

E assim por diante...
3 conversões x R$ 4,00/conversão = R$ 12,00; será pago R$ 12,00.
4 conversões x R$ 4,00/conversão = R$ 16,00; irei pagar R$ 16,00. [...]

Conclusão dessa difícil reflexão: com base no número de conversões que eu 
faço eu escolho o quanto vou pagar!
Vini. Eu não entendi faltei no dia da tabuada do 4! O que eu quero dizer é: Se eu fizer 1 conversão 
por dia eu posso pagar R$ 4,00, se eu fizer 2 conversões/dia posso pagar R$ 8,00, se for feito 3 
conversões em um dia eu vou pagar R$ 12,00, ...

Sendo assim. Definição de Orçamentos:

Orçamento ideal = (Média de Conversões diária) x (CPA ideal)
Vamos exemplificar: Nesse conjunto de anúncio vamos supor que obtive 245 conversões nos 
últimos 7 dias:

245 conversões
Média de Conversões diária =

7 dias
Média de Conversões diária = 35 conversões/dia

Como quero pagar R$ 4,00 reais por conversão nesse conjunto de anúncio:

Orçamento ideal = (Média de Conversões diária) x (CPA ideal)

Orçamento ideal = (35 conversões/dia) x (R$4 /conversão)

Orçamento ideal = R$140,00/dia

Logo, você vai colocar no seu Orçamento do Gerenciador de Anúncios do FB um valor 
aproximadamente de R$ 140 reais.

Vini, e como eu pego no Gerenciador do FB essa média de conversões diária? Leia esse lembrete: 
LEMBRE-SE SEMPRE: Antes de fazer qualquer modificação confira o período de análise!



Se quero realizar uma otimização de orçamento hoje (12 de março de 2018) analisando os dados 
dos últimos 7 dias, observe na imagem abaixo o intervalo de dias que irei pegar para após dividir 
por 7, número de dias em análise.

E se a análise fosse de 3 dias? Considerando que hoje é dia 12 de março devo pegar as conversões 
dos dias 9, 10 e 11 de março e dividir por 3 (número de dias analisados) para ter a média de 
conversões diária.

Já disse e repito: Sempre será muito importante verificar o intervalo de dias da análise! 

2. Público

Se você já otimizou o orçamento e seu conjunto de anúncio está muito distante do seu CPA 
ideal, seu orçamento já está em R$ 5,00 reais de tão ruim que está o público e não converte... 
chegou a hora de otimizar modificando os públicos ou alterando hierarquias.

Relembrando: O que manda na hierarquia de públicos? Qualidade e Tamanho. O público que 
traz mais leads dentro de uma determinada escala é o de maior qualidade.

2.1 Alterações na Hierarquia do Público

Lembra da hierarquia organizada de públicos? É ela que iremos alterar para otimizar a 
campanha. Você deve ordenar os conjuntos de anúncios pelo custo de resultado e avaliar se a 
sua hierarquia (00, 01, 02, 03, ...) está coerente com o preço por lead que você quer pagar (CPA 
ideal), ou seja, os públicos de melhor qualidade (mais próximos do 00) devem estar próximos ao 
seu CPA ideal. Observe:



Suponha que eu queira pagar R$ 5,00 por conversão, observe nessa campanha somente que 
o conjunto de anúncio “12” está próximo aos meus R$ 5,00 e o “11” que deveria ser de melhor
qualidade que o “12”, o “11” está distante do meu CPA ideal.

Logo, eu devo altera-los na hierarquia, atualmente é:
11 – [INSTA] Interesses Geralzão (R$ 3,75/conversão)
12 – [INSTA] Público mais Épico das Galáxias (R$ 4,97/conversão)

E após a mudança: 
11 – [INSTA] Público mais Épico das Galáxias (R$ 4,97/conversão)
12 – [INSTA] Interesses Geralzão (R$ 3,75/conversão)

Captou? Se você quer saber como fazer isso na prática, vem comigo! Você começa ordenando 
pelo custo de resultado para a análise. Agora nós temos que consertar as exclusões.

Consertando as exclusões:
O novo “11”: 11 – [INSTA] Público mais Épico das Galáxias (R$ 4,97/conversão) retire a exclusão 
[INSTA] Interesses Geralzão, afinal o Interesses Geralzão virou o “12”.

O rebaixado “12”: 12 – [INSTA] Interesses Geralzão (R$ 3,75/conversão) aplique nele a exclusão 
[INSTA] Público mais Épico das Galáxias.
Pronto, sua hierarquia está alterada.

2.2 Mudança de Públicos

Sabe aquele Lookalike do público tosco? Aquele Lookalike que veio de um público ruim e vai ser 
um Lookalike ruim então, vamos mudar ele então! O público “02 – [INSTA] Lookalike 3% Paia” é 
muito ruim então eu vou trocar ele por outro público “02 – [INSTA] Lookalike 3% Galera da live”.

Então mudamos de:
00 - [INSTA] Face ADS Intensivo
01 - [INSTA] Público Pica 
02 - [INSTA] Lookalike 3% Paia
03 - [INSTA] Lookalike 3% Nervosão 
04 - [INSTA] Interesses Anúncios 

Então mudamos de:
00 - [INSTA] Face ADS Intensivo
01 - [INSTA] Público Pica 
02 - [INSTA] Lookalike Galera da Live
03 - [INSTA] Lookalike 3% Nervosão
04 - [INSTA] Interesses Anúncios



Vinícius, como faço isso de maneira prática agora? Ordene os conjuntos de anúncios pelo 
nome, no caso de 00 até 04!

Você vai selecionar o público       02 – [INSTA] Lookalike 3% Paia e vai clicar em “Editar”. Na 
edição você deve alterar o nome do público antigo para o novo e nos públicos trocar o público 
[INSTA] Lookalike 3% Paia pelo [INSTA] Lookalike 3% Galera da Live (novo público 02).

Após fazer isso você deve alterar as exclusões a partir do próximo público na hierarquia, 
portanto você seleciona todos públicos após o 02, os quais são: “       03 – [INSTA] Lookalike 3% 
Nervosão” e “       04 – [INSTA] Interesses Anúncios”, retire a exclusão do público antigo 
[INSTA] Lookalike 3% Paia e coloque a exclusão do novo 02 [INSTA] Lookalike 3% Galera da 
Live.

3. Criativo

Para otimizar por criativo (anúncio) você tem que trocar o seu anúncio por um melhor, encontre 
um anúncio melhor que o atual.

Caso A - O Facebook vai escolher como distribuir os R$ 20,00 e você deverá levar em conta duas 
variáveis: o Anúncio e o Valor Gasto em cada anúncio.

Você não consegue afirmar se o Anúncio 1 é melhor que o Anúncio 2, ou o contrário. Esse teste é 
INCONCLUSIVO, você não chega a nenhuma conclusão. A vantagem desse teste é a sua rapidez, 
quem decide o que pode ser melhor é o Facebook.

Porém, se ao invés desse teste tivéssemos esse resultado:

Conj. de Anúncios - R$20,00
Anúncio 1 – R$ 5,00 e CPA = R$ 2,50
Anúncio 2 – R$ 15,00 e CPA = R$ 3,00
Anúncio 3 – R$ 0,00 e CPA = R$ 0,00

Nesse caso, o teste é CONCLUSIVO, porque o Anúncio 2 gastou menos e obteve mais resultado, 
porém esse modo de testar anúncios exige um pouquinho mais de cabeça, então eu faço o teste 
de anúncio pelo Caso B).

Caso B - Faça cada Conjunto de Anúncio com o mesmo público e mesmo orçamento a única 
coisa que muda é o Anúncio dentro de cada Conjunto.

Público e Orçamento dos Conjuntos: Conjunto de Anúncio 1 = Conjunto de Anúncio 2 = Conjunto 
de Anúncio 3

Conj. de Anúncios - R$20,00
Anúncio 1 – R$ 5,00 e CPA = R$ 5,00
Anúncio 2 – R$ 15,00 e CPA = R$ 3,00
Anúncio 3 – R$ 0,00 e CPA = R$ 0,00



Conj. de Anúncios 1 - R$5,00

Conj. de Anúncios 2 - R$5,00

Conj. de Anúncios 3 - R$5,00

Anúncio 1 – R$ 5,00 e CPA = R$ 4,50

Anúncio 2 – R$ 5,00 e CPA = R$ 6,00

Anúncio 3 – R$ 5,00 e CPA = R$ 2,00

Nesse exemplo, você sabe de forma clara e objetiva que o melhor anúncio é o Anúncio 3.

Bônus:

Como otimizar? Você já sabe: 1. Orçamento, 2. Público e 3. Criativo
Eu quero escalar, então quais são os efeitos colaterais de mexer nessas coisas?

ORÇAMENTO (Se aumentar o orçamento...)

Teu CPA vai aumentar
Teu CPA PODE aumentar
TED = Tempo, Energia e Dinheiro

Teu CPA PODE aumentar
Mais trabalho pra equipe de conteúdo
E muito mais trabalho para o Gestor
do Tráfego

2 -1 - PÚBLICO (Se aumentar número de 
pessoas para quem anuncio...)

3 - CRIATIVO (Conteúdos e formatos diferentes...)

TED
4 - NOVAS FONTES DE TRÁFEGO

Tempo, energia e dinheiro ao extremo! 



Testes de públicos e anúncios

Como estruturar campanhas de testes de públicos e 
anúncios no Facebook?
Existem dois tipos de campanhas: Contínua e Teste

1. Contínua

Campanha com múltiplos públicos, os anúncios e públicos já passaram por testes.

Função primária: Gerar resultado + Testar públicos
Objetivo Secundário: Testar anúncios

Estrutura

Possui uma ordem de exclusão de públicos.

Conj. de Anúncio 1 – Público A 
Conj. de Anúncio 2 – B – A
Conj. de Anúncio 3 – C – A – B 
[...]

2. Teste

A estratégia dos Garanhões: Teste e descubra seus garanhões através de dados. Lembre-se: “Só 
os testes dirão a verdade.”

Missão primária: Testar anúncios
Objetivo Secundário: Gerar resultados
Através dos testes sabe-se quem é o cara, o garanhão e torna ele o anúncio da campanha contínua.

Estruturas

Os testes estruturados são campanhas que ISOLAM variáveis. Em condições ideais devem ser 
colhidos os dados em semanas completas (7, 14, 21 dias).

Tipo 1 - Teste de públicos

Só varia os públicos! Os orçamentos para cada conjunto de anúncio são iguais.

01
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 [TESTE] [OBJETIVO]
Conj. de Anúncios A (Público A) - R$10

Conj. de Anúncios 1 (Público A) - R$10

Imagem X – Chamada A – Descrição B

Conj. de Anúncios B (Público B) - R$10

Conj. de Anúncios 2 (Público A) - R$10

Imagem Y – Chamada A – Descrição B 

Imagem Z – Chamada A – Descrição B

Conj. de Anúncios C (Público C) - R$10

Conj. de Anúncios 3 (Público A) - R$10

Conj. de Anúncios D (Público D) - R$10

Conj. de Anúncios 4 (Público A) - R$10

AD1

AD1

AD1

AD1

AD2

AD2

AD1

AD3

AD3

AD1

AD4

Qual volume de testes? No mínimo 3 e no máximo 6.  

O que eu devo variar dentro dos anúncios?

Existem três coisas para variar a imagem, a chamada (título) e a descrição. É preferível que você 

altere apenas uma variável a cada teste.

Esses públicos não possuem exclusões para não priorizar algum público, diferente da campanha 
contínua.

Tipo 2 - Teste de anúncios

Só varia os anúncios! Os orçamentos para cada conjunto de anúncio são iguais.

 [TESTE] [OBJETIVO]

Qual desses três elementos mais afeta o desempenho do meu anúncio?

1º IMAGEM
2º CHAMADA (TÍTULO)
3º DESCRIÇÃO

Exemplo: Campanha de Teste de Anúncios

Realizando esse teste você descobre qual anúncio é o melhor. Crie a campanha de Teste:
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Com um conjunto de anúncios que iremos duplicar:

Dentro desse conjunto de anúncio coloque uma cópia SEM PROVA SOCIAL do anúncio que está 
na sua campanha contínua. Esse conjunto de anúncio você irá chama-lo de CONTROLE.

Duplique esse conjunto de anúncio e modifique os anúncios dentro de cada conjunto, conforme 
exemplificado abaixo. 

Após 7 dias ao voltar no teste suponha que você descobriu que o AD2 teve um desempenho 
melhor que o AD1 – CONTROLE, logo, você deve substituir na sua campanha contínua o AD1 pelo 
AD2, novo controle.

Pause os anúncios da contínua, pega o ID do CONTROLE e coloque lá dentro das campanhas 
contínuas.  O antigo AD1 foi pausado, os demais anúncios que não se destacaram foram trocados, 
confira abaixo.

E assim a cada semana o teste confirma qual é o seu anúncio garanhão.

Como que eu faço para transferir o novo CONTROLE para minha campanha Contínua?



Resumão

TESTE ESTRUTURADO = ISOLAMENTO DE VÁRIAVEIS

É mais preciso, necessita de menos análise e é mais fácil de ser implementado. Foram os testes 
apresentados nessa aula (Aula 5).

TESTE DESESTRUTURADO = SEM ISOLAMENTO DE VÁRIAVEIS

É mais rápido, testes específicos por público, porém é necessário um nível de análise muito maior 
e pode ser inconclusivo. Aprofundamos sobre ele na aula anterior (Aula 4).

“Toda campanha CONTÍNUA tem uma campanha de TESTE em paralelo!”



1. Produza vídeos com conteúdo FODA com regularidade! Não existe entregar demais, o que
não pode acontecer é entregar de menos. Não precisa especificar detalhes, duração de vídeo,
qualidade da imagem, ... Faça e não crie desculpas para não começar.

2. Separar uma verba de guerra para distribuição dos vídeos. Pense em quantos vídeos você
produz por semana ou dia, e quanto dinheiro você tem. Logo, defina o valor que você está
disposto a investir em testes.

3. Entenda o PORQUE tu tá distribuindo os vídeos.

a) Distribuir os Vídeos - Pessoas veem os vídeos e de brinde você cria públicos de quem viu esses vídeos.
b) Descobrir quais são os melhores vídeos – Encontre seus “garanhões.”
c) Entender qual é a melhor estrutura de campanhas de teste – Você descobre quais públicos
dão os melhores resultados, o objetivo é ter cada vez mais resultado enquanto testa. Às vezes
é aceitável “rasgar” a verba de guerra, mas a intenção é usar a verba de guerra nos melhores
públicos possíveis.

MOTIVOS:

Estratégia de Divulgação de Vídeos

Como estruturar uma estratégia de divulgação de vídeos?
Aqui tem mais conteúdo das trincheiras do tráfego! 

1. Vídeos - Os 3 fundamentos

“O ERRADO É NÃO TESTAR”

2. Botando a Mão na Massa

Vamos relembrar a nomenclatura de campanhas! O nome da campanha das dicas de ADS

[TESTE] [INSTA TIPS] [V1] ads

Utilizaremos uma verba de guerra de 80 reais nesse exemplo. E de ina seu objetivo! Se você quer 
visualização de vídeo, use visualização de vídeo.

Anuncie para o grupo de anúncio que você testou e deu certo. Anuncie ao menos para dois 
públicos:



01 – [MOBILE] Público de Vídeo Top 75% - 60D
02 – [MOBILE] Envolvimento Secreto – 30D
03 – [MOBILE] Visitou o Site Power – 30D
04 – [MOBILE] Lookalike 1% View Video Top 95% – 30D 
05 – [MOBILE] Lookalike 3% View Video Top 75% – 30D 
06 – [MOBILE] Interesses retardados

Após realizar o teste é só fazer isso:

1. Duplique a campanha
2. Muda o nome da campanha
3. Muda a data que a campanha está ativa
4. Muda o anúncio
5. Coloca para rodar

Quando começar a criar novos públicos, alterar orçamentos, ... quando você mexe na 
campanha de acordo com seus insights e experiências, você está evoluindo o teste [V1] para 
o [V2]. Logo, você vai fazer os 5 passos desde a duplicação da campanha até colocar para
rodar com o [V2], após alterações no [V2], você irá duplicar a [V3]...

Para descobrir qual dos seus vídeos são bons ou ruins você precisa focar na métrica de 
visualização de 75% para vídeos curtos, e para vídeos maiores, por exemplo, live de uma 
hora, foque em visualização de 25%. Esqueça CTR e pontuação de relevância.

1. Público que te conhece = Já teve contato contigo são fãs, view video, envolvimento, ... Vai ver os
nossos vídeos pelo preço mais barato, siga mandando conteúdo pra eles. Ele é o nosso melhor
público são as pessoas mais quentes.

2. Público que não te conhece = Lookalike ou Interesses, qual o melhor? Teste e descubra,
geralmente o Lookalike funciona um pouco melhor, porém você pode acertar um Interesse
melhor que o Lookalike. Eu me apresento mais, contextualizo e convido para receber pessoas
novas e transforma-las em mais quentes. Exemplo, os 3 primeiros nos conhecem e os outros 3
não me conhecem:

Utilize a planilha de Testes Ninjas – Vídeos

Preencha os campos do nome do vídeo, tempo do vídeo visualizações de 75% e o valor gasto. 
Você vai preenchendo a cada ciclo que é fechado, quando você obtiver vários resultados... 
ENCONTROU OS MELHORES VÍDEOS!

Como você descobriu os melhores vídeos você vai investir dinheiro neles para sempre. Não se 
esqueça, você tem uma verba de guerra para testar novos vídeos, só que agora em paralelo a 
tua verba de guerra tu vai ter a verba dos garanhões. Repita o processo abaixo e descubra vários 
vídeos garanhões, novos públicos, novas estruturas.

3. Como Planilhar

Testes Testes Testes

Descubra 
uma 

Estrutura 
nova

Descubra 
os 

Melhores 
Vídeos

Cria novos 
públicos



BÔNUS – Padrãozinho para Vídeo Teste
Se você tem pouca grana para investir vou dar um padrãozinho, porém mude com o tempo, 
evolua com os testes. Posicionamentos para pouca verba: Feed + Vídeo Sugerido.

Padrãozinho:

No caso do lookalike se você quer conversão faça lookalike de quem converteu, se quiser 
visualização de vídeo faça lookalike de quem viu os vídeos.

Rode com no mínimo R$5,00/dia e tente rodar durante uma semana para ter dados com um ciclo 
de uma semana completa.

00 – [AUTO] View Video 50/75% - 30/60D
01 – [AUTO] Lookalike View Video 95% - 30D



Como otimizar suas campanhas de vídeo no FB

Eu falei na aula anterior que vocês precisavam produzir vídeos, separar verba de guerra e entrar 
em campo testando os vídeos. Com isso você deve lembrar dos 3 motivos de criar testes de 
vídeos:

E hoje nós vamos como otimizar suas campanhas de vídeo no Facebook através da Otimização 
das cores. Existem três maneiras de otimizar campanhas:

Para visualizações de vídeos se seu vídeo for pequeno, 1 minuto você busca Video View 75% ou 
95%, agora quando você faz seu vídeo maior deve estar em busca do Video View 25% ou 50%.

Então faça suas colunas personalizadas organizadas de forma que cada tipo de coluna facilite e 
agilize suas otimizações. Para verificar campanhas de vídeo, por exemplo, analiso a métrica de 
custo por visualizações de 75% do vídeo, porém essa métrica de CPVV75% não existe no Facebook. 
Logo, vamos calcular esse custo.

Não se esqueça de inserir a coluna de visualizações de 75% do vídeo!

Porém, você não irá fazer essa conta manualmente para cada conjunto de anúncio, não é? Então 
exporte os dados da tabela para o Excel.

1. Criar os públicos
2. Descobrir os vídeos
3. Entender a melhor estrutura de campanhas

1. BIDs - Lances, eles são automáticos no FB. Quando você aumentar seu orçamento irá aumentar o
número de pessoas que eu alcanço e aumento o meu CPA (custo por ação).
2. Públicos (Aula 3) - Encontrando novos públicos.
3. Criativos - Através da estrutura de testes que fizemos na aula anterior encontramos os melhores
criativos e usaremos eles.

Otimizando...

Custo por Visualizações de 75% do vídeo =
Valor gasto

Visualizações de 75% do vídeo



Após exportar você pode trocar de nome a coluna de “Tipo de Orçamento” para “Custo de View 
de 75% do Vídeo ou CPVV75%” e insira a fórmula em toda coluna.

Com a fórmula o seu Excel irá calcular essa coluna como um valor inteiro, logo você deve informar 
a ele que esse valor é de dinheiro em reais e que você precisa de duas casas após a vírgula. 
Selecione toda a coluna de “Custo de View de 75%” e após siga esses passos:

Após coloque em negrito a primeira linha do Excel que corresponde à média da campanha:



Com isso feito vamos ordenar os dados do custo de view de 75%: Selecione a coluna, clique em 
dados e após ordene de A a Z, do menor para o maior. Após realizar essa ação abrirá uma janela 
em que você confirmará “Expandir a seleção”.

Como você já tem os custos agora ordenados do menor ao maior valor, você definirá os custos 
com faixa neutra, bom e ruim dos seus conjuntos de anúncios utilizando as cores do Excel, por 
isso Otimização das Cores.

Utilizando as cores para definir faixas boas, ruins e neutras a coluna desse exemplo com CPA 
ideal de R$ 1,00 ficaria assim:

Só que agora ao invés de deixar ordenado pelos custos, você irá ordenar a planilha pelo nome 
dos conjuntos de anúncios:



Agora você irá abrir simultaneamente o gerenciador de anúncios e essa planilha de Excel para 
otimizar de acordo com as cores, nesse caso, o vermelho você vai reduzir bastante, o laranja você 
reduzirá um pouco o orçamento, o preto não será alterado, o azul será aumentado um pouco e 
o verde aumentará muito o orçamento.

Lembrem-se da dica dos centavos da primeira aula de Otimização, o orçamento anterior vira o 
valor em centavos do valor que você irá colocar.

A outra forma de otimizar é através de Públicos. Você viu que alguns públicos como “Visitou o 
site - 60D” está no vermelho, está ruim, altere para “Visitou o site – 30D ou 180D”. Assista a aula 
3 para mais detalhes.

Se o grupo de interesses geralzão não está bom, mude-o para o médio específico ou específico. 
O mesmo pra Envolvimento, se você está com o Envolvimento FB e não está bom, mude para o 
Envolvimento Instagram. Mude seus Lookalikes em porcentagens e públicos base.

“Campanha é igual filho, ele tem que cair uns tombos, mas nunca o deixe cair 
do penhasco.”

Agora criamos o sistema de otimização para públicos: 

Utilizando o Centavos para mostrar o orçamento da semana anterior e o 
sistema de Otimização de cores.

E como otimizar criativos? Criando um sistema organizado de testes, aula anterior.



Captação de leads no Facebook e Instagram

O que é Captação?

Na fase de captação vamos captar, convidar um número de pessoas para daqui a 30 dias quando 
começar a “Semana do Tráfego” com os CPLs (aulas gratuitas) para que elas assistam essas aulas. 

Então criamos uma lista de cadastrados. Quando faltar 3 dias pra começar a Semana do Tráfego, 
mostre para as pessoas que você já captou o anúncio: “Faltam 3 dias para a Semana do Tráfego”. 
Quando faltar 2 dias: “Faltam 2 dias para a Semana do Tráfego”, quando for amanhã a semana: 
“Amanhã começa a Semana do Tráfego”. 

Analisando Campanha, Conj, de Anúncio e Anúncios

Campanha

[ONGOING] [CONVERSÃO] [Aula ao Vivo] Convite
Nomenclatura: Campanha Contínua, com objetivo de Conversão, é sobre o convite da aula ao 
vivo. Se for campanha de teste, [ONETIME].

Lembre-se: Você quer conversão? Busque conversão;

Você quer visualização de vídeo? Busque visualização de vídeo. 

Conjunto de Anúncio

00 – [MOBILE] View Video 75% 30D
Nomenclatura: Ordem na hierarquia do conjunto de anúncio (fator de exclusão), se é mobile ou 
desktop, no caso do vídeo porcentagem assistido dos vídeos e número de dias.

O número no começo do nome expressa a hierarquia de públicos para fazer a ordem de exclusão 
entre públicos para não mostrar o mesmo anúncio muitas vezes para a mesma pessoa que não 
converte, logo você perde dinheiro investindo em alguém que não converte, o chato do João.

Então, exclusão de públicos:

A      Topo: Melhor público, não muito grande pra não matar os próximos e de melhor qualidade. 
B – A
C – B – A
D – C – B – A [...]      São públicos teoricamente de pior qualidade e maiores.
Lembre-se sempre desses dois fatores para os públicos do topo, tamanho e qualidade.



Tamanho: Não vamos colocar públicos muito grandes em cima para não deixar os próximos 
públicos muito pequenos. Se o seu primeiro público tem 1 bilhão de pessoas quando for excluir o 
primeiro do segundo público esse segundo pode sumir! O mesmo pode acontecer com o terceiro 
público, se o primeiro ou segundo forem gigantescos.

Qualidade: Não podemos fragmentar um público bom em várias fatias entre os outros públicos. 
Coloque os melhores públicos no topo, priorize eles! Faça do seu público de qualidade uma 
caixinha, a qual não se perde nenhuma pessoa para outros públicos.

Dicas:

Públicos grandes são melhores para quem quer escalar ao longo prazo.

O Lookalike é o melhor público do Facebook, você fala para o Facebook me encontre pessoas 
parecidas com essa amostra, quanto melhor a amostra melhor.

Sempre segmente a idade do seu público e só segmente região para sua cidade ou estado se seu
produto é local.

Você só vai descobrir seu preço por lead quando começar a investir e não fique muito noiado se
seu preço por lead não estiver a beira do penhasco.

Sua pressa – Você pode esperar o resultado? Tem pouco tempo de campanha? 

Comece os Lookalikes pelos que já sabemos que dá certo:

01. Objetivo;

02. View video;

03. Cadastrados na lista.

Anúncio

AD1 – Banner Artesanal
Nome do criativo para você não se perder.

Separo Mobile de Desktop?

Quando os anúncios ou públicos forem diferentes você vai separar os públicos. Se forem iguais 

deixe o Facebook otimizar sua campanha, porque ele sabe mais que você disso.

Criar conversão personalizada:

Categoria: Visualizar conteúdo.

URL Contém: Sua página de obrigado sem “http” ou “www”, exemplo: facebookads.com.br/
obrigado-aula.

Nome: [9SDI] – TYP (a TAG do que é – o que é a página, nesse caso a de obrigado).

Tempo de Otimização

O tempo vai depender de como sua campanha funciona, o que vai definir se você otimiza ou não 
será:



Lembre-se: Suas campanhas são suas filhas, cuide delas, às vezes elas tropeçam, mas nunca 
deixem elas caírem do penhasco.

O criativo é uma fórmula = 1 + 2 + 3;

O que é 1, 2 e 3?

Análises você faz todos os dias e a otimização está aqui em cima em “Tempo de Otimização”. Três 
coisas:

Tempo de Campanha – O quanto tempo vai rodar.

Bids – Orçamento;

Públicos; - Muda hierarquia e adiciona novos públicos

Criativos – E aqui vamos aprofundar agora:

CPA – Seu custo por ação/lead está dentro de onde você quer? Deixe rolar a semana. Se o CPA 
tá horrível, ele tá morrendo e só aumenta... Não deixe esses horrores acontecerem, tire fora 
esses caras.

Análise e Otimização

2 dicas muito importante sobre Criativos:

1. O feio converte mais do que o feio arrumadinho. O cara que tenta fazer algo profissional e
não fica, vira o feio arrumadinho, não fica bom.

2. O médio aprovado é melhor que o fodão reprovado. É melhor performar bem durante
muito tempo a que ter o risco até de ter a conta bloqueada.

Diferença entre: Publicação e Anúncio

Quando você vai no Facebook e “Cria um Anúncio” aquele local deveria estar escrito 
“Criar PUBLICAÇÃO”, porque ali você está criando uma nova publicação.

O SUBIDO é a publicação que é criada e gera um número de identificação, esse número de 
identificação deve ser inserido nos outros anúncios como “Usar publicação existente” para 
agregar valor para a mesma publicação.

Anúncio é cada linha do seu gerenciados na aba de “Anúncios”, agora todos os anúncios podem e 
devem ser direcionados para a mesma publicação, o SUBIDO do conjunto de anúncios 00.

Conversão Personalizada ou Padrão?

O que mudar antes em um criativo?

Conversão Personalizada (via URL): Para conversões em gerais, visualizar conteúdo, sem muita 
complicação.

Conversão Padrão: Para ecommerce, por exemplo.



Geralmente é nessa ordem o que mais afeta:

01. Banner, vídeo, canvas, carrossel;

02. Título;

03. Descrição.

“O médio ao longo prazo é melhor que o fodão a curto prazo que será 
bloqueado”



Entre no Gerenciador de Eventos, crie seu pixel, dê um nome a ele. Clique em configurar se já 
possui um pixel.

Pixel na prática

01

Pixel

O que é um pixel?

O pixel do Facebook é uma “sujeirinha”, um pontinho na tela que tem um código (um monte 
de letra, um script) e ele se comunica com o Facebook. Então, o pixel serve para o Facebook se 
comunicar com uma página que está fora do domínio do Facebook.

O que o pixel comunica?

O pixel vai falar para o Facebook o que a pessoa está fazendo na sua página, mas para isso 
acontecer eu tenho que pedir algo a ele. Logo, o pixel só vai comunicar ao FB o que eu pedir.

Para passar essa comunicação ao Facebook todo pixel possui um código base, a partir desse 
código base que serão feitas as conversões padrões ou personalizadas. 

O que eu peço? Existem 2 tipos de pedido.

01. Pedidos de Pessoas Normais – Vou ensinar nessa aula.

02. Pedidos de Programadores – Por exemplo, se a sua URL na página de “obrigado”, ou de
“compra” sempre mudar você irá precisar de um Programador, pois é algo mais complexo.
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Vai cair nessa aba: Você terá algumas opções, após criar seu pixel:

01. Usar uma integração ou gerenciador de tags – Pode ser o Gerenciador de Tags do Google,
inclusive tem um link na central de ajuda para isso.

01. Tio google: Onde coloco o pixel no site do domínio blablabla?

02. Leia a Central da Ferramenta

03. Fuça e Clica – Descubra até coisas novas

Procure onde fica o local no seu site de colocar o seu pixel, como sei onde fica o </head> da 
minha página?

Geralmente é onde diz algo sobre “tracking”, “script”, “code”, “developer”.

Então você vai copiar e colar esse código acima da tag </head>.

02. Esse é o que eu uso, o manual.

Colocar Pixel Manualmente
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Eventos Padrões do Facebook

O Facebook possui eventos padrões que servem para comunicar DETERMINADAS ações em 
DETERMINADS páginas do Facebook.

Como coloco outro evento padrão? Vou exemplificar para o Complete Registration. Ache no seu 
pixel o local onde está o: fbq(‘track’, ‘PageView’);

Ele é uma extensão para o Google Chrome.

Esse evento é global, se eu colocar numa página de “Obrigado”, todas elas irão contar para o 
evento padrão. Está todo mundo em um lugar só, o que é uma vantagem (vantagem por ter mais 
dados) e uma desvantagem também, porque todo mundo pode cair no mesmo local e pode 
causar uma confusão entre as campanhas sem diferenciação.

Para verificar se seu pixel coloque o Plugin do Facebook: “Facebook Pixel Helper”, ele é uma 
extensão que você adiciona ao seu navegador. Esse carinha verifica em toda página que você 
acessar os pixels que estão na página. Sempre que estiver funcionando irá aparecer na extensão 
em azul, clique e aparecerá ele lá.

E coloque logo em baixo, como faço aqui em verde:
fbq(‘track’, ‘PageView’);
<script>
fbq(‘track’, ‘CompleteRegistration’);
</script>

Apague esses scripts, e ficará assim:
fbq(‘track’, ‘PageView’);
fbq(‘track’, ‘CompleteRegistration’);

Eventos Padrões do Facebook

Funciona da mesma forma para colocar no código base do pixel como do evento padrão acima.



04

Conversões Personalizadas

Como criar uma conversão personalizada?

Em campanhas de conversão eu PRECISO dizer ao Facebook qual é a minha conversão, logo 
para sua campanha do ebook você terá uma conversão personalizada para ele, se tiver uma 
campanha de aulas você vai ter uma outra conversão personalizada para a campanha das aulas

No menu clique em “Conversões Personalizadas” e após “Criar conversão personalizada”.

Na URL contém você não deixa o http, nem www., deixe a partir do domínio só, exemplo: 

facebookads.com.br/obrigado-aula

No fim da URL não coloque “/”, mesmo que ela exista e verifique se não há outra página sua com 

esse mesmo nome.

Coisas que você NÃO vai fazer:

facebookads.com.br/obrigado-aula/

www.facebookads.com.br/obrigado-aula

http://facebookads.com.br/obrigado-aula

A categoria que eu seleciono é o Page View, Visualizar Página. Coloque um nome bonito para sua 

conversão personalizada, e é isso.

A grande vantagem é que os resultados ficam separados por URL, porém a desvantagem é que 
tu PRECISAS da URL para segmentar.

Se a tua página de “Obrigado” irá mudar sempre isso será um problema, sendo assim você vai 
precisar de um programador.



São Diferentes: Pixel e Conversão Personalizada

São Diferentes: Evento Personalizado e Conversão Personalizada

O pixel é apenas um código que você irá colocar ou está na página do seu domínio, e existe 1 por 
conta.

Evento personalizado: Evento que eu crio e mudo no código.

Conversão personalizada: É uma conversão que eu crio via URL.

É dentro do Facebook que eu irei fazer as conversões personalizadas, a conversão é o Visualizar 
Página, por exemplo.



Lembre-se que a Planilha Suprema você coleta e registra nela os dados diários, ressalto a 
importância disso, porque quando você está em contato diário com as campanhas se algum 
problema está acontecendo você vai perceber mais rápido o que está errado, ou seja, com a 
coleta manual você vai ser obrigado a passar tempo com as tuas campanhas.

Então crie sua planilha suprema! As métricas que você vai colocar na planilha suprema: Qual é a 
métrica mais importante? A métrica mais importante é a métrica que você está buscando! Se você 
busca conversão, sua principal métrica é conversão. Se busca visualização de vídeo, a métrica é 
visualização de vídeo.

Dentro da minha planilha suprema há várias abas que preenchem a aba “Geralzona”. Portanto, 
a aba “Geralzona” tem todas as informações resumidas que são preenchidas pelas demais abas 
que são separadas por cada métrica ou plataforma de tráfego utilizado. 

Métricas e Organização de
Colunas no Facebook

Por que organizar?

A organização te permite ter mais tempo, e você consegue ler melhor os dados, o que proporciona 
os insights. Então o nome da campanha dá ROI, sim, e aumenta resultado, logo: Organização dá ROI.

Organização das Colunas

A moral da organização das colunas e filtros: “Toda métrica e campanha tem que estar a um 
filtro de distância”. Mas qual métrica e qual campanha? As suas métricas e a sua campanha, 
existem métricas que todos olham, porém as que importam são aquelas da sua campanha.

2 Maneiras de organizar as colunas

1. Colunas alinhadas com a TUA planilha suprema.

2. Colunas alinhadas com as otimizações diárias.

2.1. Geral.

2.2. De otimização.

“Faça do seu tráfego a tua piscininha, entre todos os dias”



Primeiro, eu criei a coluna “Métricas – Geral”, ela me dá uma ideia geral da conta, essa serve apenas 
para eu dar uma olhada na conta mesmo, não é pra otimizar, então ela possui métricas inúteis 
para o meu caso. Nessa eu coloquei: Frequência, Resultados, Custos por resultado, Orçamento, 
Cliques no link, Custo por clique no link único, Visualizações 25%, 50%, 75% e 95% e CTR único 
(todos). Obviamente que essas são minhas colunas para o meu caso de negócio.

Você deve ter as colunas das otimizações, e ela deve ser simplesmente seus Resultados, Custo 
por resultado, Orçamento e Valor Gasto. Sendo assim, suas análises e otimizações ficam mais 
rápidas e diretas.

Também deve ter as colunas de “VV – Geral”. Nessas colunas há todas visualizações de vídeo 25%, 
50%, 75% e 95%. Além do geral de visualizações de vídeos, também tenho o “VV 25%”, “VV50%”, 
e por aí vai...

Depois que você montar os conjuntos de colunas e filtros você vai estar em casa, você vai ter 
clareza do que está fazendo. Como organizar filtros? Vamos lá!

Faça seus filtros de acordo com o que você tem que olhar todos os dias, após fazer o filtro clique 
no botão “Salvar filtro”. Lembre-se:

Conclusão: Para toda Otimização tu tem que ter um conjunto de colunas!

“Toda métrica e campanha tem que estar a um filtro de distância”.

Qual porcentagem de vídeo eu busco?

Eu busco a porcentagem que geralmente eu anuncio, por exemplo, minha aula tem uma hora e 
meia então eu busco as pessoas que visualizaram 25% do vídeo da minha aula. No caso dele, lá 
buscamos as visualizações de 50% porque os vídeos são menores (1 minuto) e eu preciso de 
um público menos qualificado que o de 75%, porque eu tenho que escalar mais. Então como tudo 
é orgânico, suas métricas vão mudar ao longo do tempo, logo suas planilhas também irão mudar.

Quais colunas tu costumas criar para agilizar a coleta de dados?

Para você criar as colunas é só ir até a aba como a imagem abaixo e “personalizar colunas...”, 
defina como padrão as colunas para otimização.

Organização dos Filtros



Organize então seus filtros para tudo aquilo que você busca. NÃO PROCRASTINE, FAÇA AGORA. 
Em 10 ou 15 minutos você vai através dos filtros criados maior agilidade para fazer suas análises. 
Para salvar os filtros clique no local circulado em vermelho, após criar o filtro:
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