
Dicas para vender com o Facebook
Ads
Se você é interessado no ramo das vendas já deve ter ouvido falar do Facebook
Ads, não é mesmo?

Atualmente são mais de 1 milhão de empresas que investem na ferramenta que tem
dado um retorno excelente nas vendas de produtos e serviços. E a qualidade na
campanha de marketing é o que faz toda a diferença nos resultados em dinheiro.

E para quem não sabe ainda o que é essa ferramenta, nem como usar, vamos
ensinar agora, e de quebra, ainda teremos dicas de como alavancar as vendas
usando essa estratégia a seu favor.

O que é o Facebook Ads?
O que é Facebook você já sabe. É uma das redes sociais mais famosas no mundo
todo, que a cada dia conquista mais adeptos. Mas e o termo Ads?

Ads é uma terminologia que vem do Inglês, e significa ``Advertising'', que é o
mesmo que propaganda, para nós no Brasil. Ou seja, quando você encontrar por aí
essa abreviação, já sabe que tem a ver com anúncios online.

Então, Facebook Ads nada mais é que uma estratégia de marketing e publicidade
Ela faz com que você possa criar campanhas permitindo ainda gerenciar o alcance
da sua mensagem, ou seja, quantas pessoas poderão ler seu anúncio e como isso
vai acontecer.

Em poucas palavras, são anúncios online dentro da plataforma do Facebook. Se
você é usuário dessa rede social, já deve ter visto alguns dos muitos anúncios que
são feitos por lá.

Qual o valor para anunciar no Facebook Ads?
E essa ajudinha da internet que auxilia (e muito) na alavancagem de suas vendas
não poderia ser de graça, por isso, vamos aos valores, que variam bastante de
acordo com alguns requisitos.

Os custos normalmente são baixos, variam desde R$20,00 até o valor que decidir
investir em seu produto, ou naquilo que estiver vendendo. Frisando aqui que são



baixos, já que o retorno, o alcance de pessoas terá um aumento significativo
perante a quem não faz o investimento.

Usando apenas como exemplo, se fizer um investimento em torno de R$20,00, você
poderá alcançar até 3200 pessoas, sendo que algumas delas acabam por entrar no
anúncio mais de uma vez, ou seja, seu produto vai ser exibido mais que 3200
vezes, não é incrível?

Por que usar o Facebook Ads?
Quando se fala em estratégia de marketing para vendas, muitos são os conselhos
que dão a respeito, e por isso é necessário ter as próprias experiências para tirar
conclusões. Aqui estão alguns motivos para você começar a usar o Facebook Ads:

● Ele pode dar muito retorno e lucros quando sua estratégia condiz com o
público que você quer alcançar.

● Ele é uma das publicidades pagas mais eficazes até os dias de hoje no
mercado, isso pela quantidade de pessoas que utilizam o Facebook

● Ele não se limita a textos de convencimento, você pode usar fotos ou vídeos
como estratégia de vendas

● Com ele é possível detalhar o público que você quer alcançar, além de testes
com previsões dos resultados.

O que você deve entender antes de tudo
O Facebook Ads é cheio de nomenclaturas e termos que você precisa entender
antes de navegar nesse mundo dos negócios, e também para ter um gasto útil com
esse investimento. Aqui vão algumas breves explicações sobre eles:

Gerenciador de negócios

O primeiro termo que vemos quando utilizamos o Facebook Ads é o Gerenciador de
Negócios, que é destinado aos criadores de conteúdo para vendas e tem recursos
que monitoram todos os seus anúncios, analisa e calcula os resultados.

Pixel de conversão

Este termo merece atenção, pois é com ele que você vai ver todos os seus
resultados fora do Facebook, ou seja, quantas pessoas de fato seguiram o seu link
de compras.



Feed de Notícias

É aquele conhecido por todo usuário do Facebook. Nele é mostrado tudo que seus
clientes buscam e é ali que ocorre a navegação do seu possível comprador.

Publicação impulsionada

É aquela que aparece no feed e traz um grande aumento no alcance do público. O
impulsionamento é feito já nas publicações prontas, e o próprio Facebook
recomenda em alguns momentos que você as impulsione para melhores resultados.

Publicação patrocinada

O termo patrocinado é diferente de um post comum e de um Ads. Pois na
publicação patrocinada, o alcance será só para as pessoas que curtirem e que
seguem a sua página, ou seja, não atingirá novos clientes.

Teste A/B

Esse teste funciona muito bem para quando você não sabe qual tipo de anúncio é
mais eficaz para ter sucesso. O teste é usado para experimentar novidades, e ver
se realmente vai ser mais vantajoso, e você pode ver o valor do custo por resultado.

Impressões

Elas informam quantas vezes seu anúncio foi mostrado para o público, podendo ser
contada a partir da primeira vez que ocorreu a exibição.

Cliques

Basicamente é o número total de vezes em que clicaram em seu anúncio, ou seja,
que tiveram interesse em visualizar o que você tem a promover ou vender.

Conversões

A parte mais prazerosa para um vendedor é essa. As conversões são as ações
completas, ou seja, o cliente que de fato clicou em seu anúncio e realizou a compra
ou foi atingido da forma que você planejou. Ela basicamente informa o seu sucesso!



Passo a passo para um anúncio
Agora que você já conhece um pouco dos termos que precisa se familiarizar, e os
motivos pelos quais utilizar uma boa estratégia de vendas com o Facebook Ads
pode render lucro, vamos a um passo a passo simples para a criação do anúncio:

● Abra o Gerenciador de Negócios
● Defina um objetivo para seu anúncio, seja ele reconhecimento de marca ou

alcance de público
● Segmente seu público alvo, ou seja para quais pessoas deseja direcionar

suas vendas
● Configure o posicionamento do anúncio, que é a localização geográfica, o

público que estiver naquele local irá recebê-lo
● Estabeleça o quanto você quer pagar por clique, ou seja, o quanto vai gastar

com sua propaganda para cada um que se interessar no seu produto
● Crie o conteúdo do anúncio, tudo que deseja que seu público leia (lembrando

que o Facebook já tem alguns pré definidos)

Dicas de sucesso para o seu anúncio
Depois de tudo pronto, reveja seu texto, se está atraente, se você gostaria de ler
aquilo caso fosse um potencial cliente. Nunca se esqueça desses truques:

● Seja claro nas informações passadas
● Seja criativo
● Seja o mais objetivo possível
● Personalize seu anúncio o máximo que puder
● Crie uma chamada atraente de acordo com seu público alvo
● Deixe em evidência a mensagem principal
● Se quiser criar algo mais descontraído e se o produto permitir, vale apostar

em emojis

Gerenciando o seu anúncio
Campanha de vendas pronta, está na hora de acompanhar os resultados. E o
Facebook Ads permite esse acompanhamento de uma forma bem simples. Ao voltar
para a página inicial do Gerenciador de anúncios, você tem uma visão ampla de
tudo que foi realizado, como campanhas, status, orçamento, entre outros.

E estar sempre atento a essas informações e os números que elas trazem são de
extrema importância, já que vai definir se o resultado é o desejado, ou se precisa
mudar alguma estratégia para suas vendas.



Para saber o andamento da sua campanha é simples, fique sempre de olho nesses
pontos:

● Orçamento: valor que investiu
● Resultados: quantas vezes seu objetivo foi alcançado
● Alcance: define o número de pessoas de fato alcançadas
● Impressões: significa quantas vezes seu anúncio aparece para os usuários
● Custo por Resultado (CPR): mostra o quanto custou para que o resultado

fosse atingido

Conclusões
Para finalizar com chave de ouro e se inspirar muito para seu novo anúncio existe
na plataforma uma Biblioteca de Anúncios do Facebook. Com ela você pode buscar
por lojas famosas e ver como são feitas as propagandas em cada uma.

Nunca se esqueça que a força de vontade e a criatividade são as palavras chave
para um afiliado de sucesso. Sempre pense em como você gostaria de ler um
anúncio, pois é provavelmente assim que seu cliente também irá gostar!

Se esse texto foi de grande ajuda de alguma forma, deixe nos comentários. Deixe
também sugestões para próximos artigos, assim vamos aumentar nossa rede de
afiliados de sucesso e auxiliar uns aos outros!


