
10 REGRAS
ANÚNCIOS FACEBOOK

por João Alexandre



REGRA #1
Apenas computador, e 

apenas telemóvel

O Facebook pode não concordar comigo, mas testei este 
método extensivamente e posso-lhe dizer que funciona. 
Edite o seu local de publicação (a nível do Conjunto de 
anúncios) para “apenas computador” ou “apenas telemóvel”. 
Vai ter um conjunto de anúncios para desktop na feed de 
notícias; outro para mobile na feed de notícias; etc. Um 
conjunto de anúncios por local de publicação. 



REGRA #2
Um interesse por Conjunto 

de anúncios

Apenas um interesse por conjunto de anúncios. Não cometa 
o mesmo erro que quase toda a gente faz: colocar vários 
interesses em apenas um conjunto de anúncios ao definir 
esse públicos. Assim não sabem que interesse vai funcionar 
melhor. Um interesse por conjunto de anúncios, para que 
saiba que interesse está a funcionar. E se não estiver a 
funcionar, desative-o.



REGRA #3
Um anúncio por Conjunto de 

anúncios

Um anúncio por conjunto de anúncios. Se colocar vários 
anúncios em um conjunto de anúncios, o que vai acontecer? 
O Facebook vai favorecer um dos anúncios e mostrá-lo mais. 
Você não quer isso. Você quer controlo. Por isso, um anúncio 
por conjunto de anúncios. Vai-me agradecer depois.
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de anúncios
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REGRA #4
Combo de copy & imagens 

do anúncio

Combinação de copy (texto) e imagens. Por exemplo, 
poderá ter três anúncios com três tipos diferentes de copy. 
Experimente imagem um, copy um. Imagem dois, copy dois. 
Imagem três, copy três, etc, porque quer saber qual é a 
combinação vencedora. Se isto vai dar muitos conjuntos de 
anúncios? Pode apostar que sim.



REGRA #5
Mesmo anúncio para diferentes 

conjuntos anúncios

Não duplique um anúncio a partir do conjunto de anúncios. 
Use a mesma identificação da publicação do anúncio para 
diferentes conjuntos de anúncios, ou seja, cada conjunto 
de anúncios tem o mesmo anúncio. A vantagem disto é que 
a prova social (likes, comentários, partilhas) fica toda no 
mesmo anúncio.



REGRA #6
Use o Objetivo de campanha 
correto para o seu... objetivo

Use o objetivo correto de campanha. O Facebook é seu 
amigo. Se lhe diz que quer uma conversão no seu website 
(lead, venda), é para as conversões que eles vão otimizar. 
Nesse caso use “Conversões” como objetivo de campanha. 
Se escolher “Tráfego” (cliques para site) quando o que quer 
é conversões no website, estará a confundir o Facebook.



REGRA #7
Use Públicos semelhantes 

para os seus anúncios

Faça uso dos Públicos semelhantes, porque quando o 
seu píxel aprender o tipo de pessoas que você quer como 
clientes, poderá nem sequer vir a precisar de fazer qualquer 
tipo de segmentação e usar apenas um Público semelhante. 
Veja este link para saber como criar este tipo de Público.

http://joaoalexandre.com/guia-completo-facebook-publicos-personalizados/#semelhante


REGRA #8
Use imagens profissionals 

(fotos ou design)

Há tantos recursos, ferramentas e sítios onde pode arranjar 
imagens gratuitas, que não há desculpa para ter imagens 
profissionais. Até o próprio Facebook ajuda ao disponibilizar 
imagens gratuitas da parceria que têm com a Shutterstock. 
Se puder, tenha um designer profissional no seu staff.



REGRA #9
Não olhe logo para as suas 
campanhas, seja paciente

Não olhe para as suas campanhas nas primeiras 24-36 
horas e não altere nada nas primeiras 48-72 horas. Resista à 
tentação de querer ver logo as métricas e de querer alterar 
as coisas. Os resultados no Facebook passam por oscilações 
e não se podem tirar conclusões precipitadamente ou não 
saberá o que poderá estar a dar-lhe bons resultados.



REGRA #10
Expanda as suas campanhas, 

mas com juízo

Quanto tiver um anúncio com bom resultado, não triplique 
logo o orçamento. Aumente devagar até o CPA (custo por 
aquisição/resultado, ou seja, quanto está preparado a pagar 
por uma lead) chegar a valores aceitáveis. Qualquer o 
número que seja “aceitável” para si, se passar acima desse 
valor, diminua o orçamento ou crie uma regra.



Se a sua tribo é constituída por pessoas interessadas 
em anúncios Facebook para crescer o seu negócio, 
faça-lhes um favor e partilhe este ebook com eles. Mais 
tarde irão agradecer-lhe (e eu também).

Partilhe, seja social.

CLIQUE NOS BOTÕES PARA PARTILHAR. 
OBRIGADO.

Estas regras foram úteis?

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://joaoalexandre.com/10-regras-anuncios-facebook/
https://www.facebook.com/share.php?u=http://joaoalexandre.com/10-regras-anuncios-facebook/
https://twitter.com/intent/tweet?text=As%2010%20Regras%20dos%20Anúncios%20Facebook:%20http://joaoalexandre.com/10-regras-anuncios-facebook


Quer dominar os anúncios?

Faça o meu curso online (premium) para um Domínio 
Completo e começar a criar anúncios Facebook para 
ter o sucesso que merece. Clique aqui para saber mais.
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http://www.dominiocompleto.com/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website
http://www.dominiocompleto.com/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website
http://joaoalexandre.com/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website


Quer atingir as pessoas certas?

Ou em alternativa mais económica, pegue numa cópia 
do meu ebook Em Cheio, que lhe vai mostrar como 
chegar às pessoas certas no Facebook.
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http://www.joaoalexandre.com/emcheio-ebook/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website
http://www.joaoalexandre.com/emcheio-ebook/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website
http://joaoalexandre.com/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website


Sobre o autor

Gostou destas 10 Regras dos 
Anúncios Facebook?

O meu nome é João Alexandre 
e sou consultor de anúncios 
Facebook e de funis de 
marketing para conversões. 

Ensino empreendedores e marcas a elevar o seus 
resultados ao:

 `otimizar o funil de vendas que converte uma maré 
de novos subscritores e vendas

 `engendrar um golpe de Estado para que o Google 
Analytics domine as decisões de marketing

 `colocar o crescimento da sua lista em auto piloto 
com uma estratégia Facebook personalizada para o 
seu negócio.

Para começar, agende uma sessão de coaching  1:1 
comigo para sabermos como elevar os seus resultados 
à estratosfera.

http://joaoalexandre.com/coaching/?utm_source=ebook10regras&utm_medium=link10regrasanunciosfb&utm_campaign=website

