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A Meta lançou no Brasil o Meta
Business Coach: um assistente
virtual no WhatsApp para ajudar
as pessoas a aprenderem sobre
marketing digital.
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Sabemos que alguns dos teus maiores 
objetivos enquanto marketer incluem:

Aumentar o 
reconhecimento

As pessoas começam a 
conhecer e interessar-se 
pela tua organização.

Recrutar 
apoiantes

As pessoas começam a realizar 
ações, como voluntariar-se, quando 
lhes pedes, bem como partilhar 
conteúdos, aderir a grupos e 
registar-se em causas nobres.

Angariar 
fundos

As pessoas contribuem 
para o crescimento da 
tua organização.



ALCANCE INSPIRE MENSURECONECTE EXPANDA



Dar às pessoas o poder de 
criar uma comunidade e de 
encurtar distâncias

A NOSSA MISSÃO



3,1 mil
milhões

de pessoas a nível global utilizam 
o Facebook, WhatsApp ou 
Messenger todos os meses1

55% das pessoas que interagem com 
organizações sem fins lucrativos nas 
redes sociais realizam alguma ação2

88% dos doadores que doaram através 
das ferramentas de caridade do 
Facebook afirmam que é provável 
doarem novamente no futuro2

Fonte: 1. Dados da Meta, 2021. 2. Empower Agency, 2021



Assumimos o compromisso 
de criar uma plataforma que 
te ajude a desenvolver a tua 
voz e destacar assuntos 
importantes que podem ser 
do interesse do teu público 

Aviso legal: a Global Good é uma organização sem fins lucrativos ficcional concebida pela Meta. Quaisquer 
semelhanças entre os materiais da Global Good e organizações sem fins lucrativos reais não são intencionais.

ANÚNCIOS RELACIONADOS COM QUESTÕES SOCIAIS, 
ELEIÇÕES OU POLÍTICA



Para criar uma política 
eficaz, temos de categorizar 
quais os anúncios que têm 
de cumprir um padrão mais 
elevado

Estão relacionados com questões sociais e 
incluem conteúdos com conversas, debates ou 
sensibilização a favor ou contra uma questão

São feitos por, sobre ou em nome de um 
candidato a cargo público, figura política, 
partido político ou defensores de um 
resultado de uma eleição a um cargo público

Estão relacionados com uma eleição, 
referendo ou iniciativa de voto, incluindo 
campanhas contra a abstenção ou 
campanhas de informação sobre as eleições

São regulados enquanto propaganda política

Os anúncios relacionados com questões sociais, 
eleições ou política:

ANÚNCIOS RELACIONADOS COM QUESTÕES SOCIAIS, 
ELEIÇÕES OU POLÍTICA



ANÚNCIOS RELACIONADOS COM QUESTÕES SOCIAIS, ELEIÇÕES OU POLÍTICA

Confirmar a tua 
identidade e localização

Concluir o processo 
de autorização

DICA AVANÇADA
Conclui o processo de 
autorização o mais cedo 
possível, uma vez que o 
mesmo pode demorar até 
2 semanas a concluir.

Se estiveres a apresentar anúncios 
sobre questões sociais, vais ter de:

Colocar rótulos a 
indicar "Financiado 
por" nos teus anúncios



Cria uma comunidade associada 
à tua causa nobre com anúncios



Objetivo
Alinhar com objetivos do 
mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente, combinando 
públicos com conjuntos 
de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Considerações relacionadas com a publicidade

Conteúdos 
criativos
Otimização dos conteúdos 
criativos dinâmicos



Alcance

Donativos

Visualizações do vídeo

Tráfego

Geração de leads

Mensagens

Reconhecimento da marca

Interação

Escolher um objetivo

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
OBJETIVO

Interação

Compromisso

Ação

Reconhecimento



Objetivo
Alinhar com objetivos do 
mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente, combinando 
públicos com conjuntos 
de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Considerações relacionadas com a publicidade

Conteúdos 
criativos
Otimização dos conteúdos 
criativos dinâmicos



Tipos de públicos

Seleciona o teu público 
manualmente com base em 
características como a idade, a 
localização e os interesses.

Públicos 
Principais

Carrega a tua lista de 
contactos para te associares 
aos teus apoiantes.

Públicos 
Personalizados

Utiliza as informações dos teus 
apoiantes para encontrar pessoas 
semelhantes aos mesmos.

Públicos 
Semelhantes

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
PÚBLICO

Dica avançada: associa-te à tua comunidade através das informações do teu sistema de CRM ou das listas de e-mail.



Objetivo
Alinhar com objetivos do 
mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente, combinando 
públicos com conjuntos 
de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Considerações relacionadas com a publicidade

Conteúdos 
criativos
Otimização dos conteúdos 
criativos dinâmicos



E M  T R Â N S I T O V I S U A L I Z A Ç Ã O  C A T I V A D A

Sessões curtas

Não planejadas

Frequentes

Descoberta e conexão



E M  T R Â N S I T O V I S U A L I Z A Ç Ã O  C A T I V A D A

Sessões longas

Planejadas

Intencionais

Relaxamento e entretenimento



E M  T R Â N S I T O V I S U A L I Z A Ç Ã O  C A T I V A D A

Stories

Feed

Watch

Conteúdo original

LiveReels



Considerações relacionadas com os 
conteúdos criativos para marketers 
de organizações sem fins lucrativos

Sê transparente sobre o problema01

Mostra que existe uma solução e torna-a específica e tangível02

Demonstra que é fácil começar a tomar medidas03

A causa nobre é o ponto central04

Dá voz a outros participantes05

Aviso legal: a Global Good é uma organização sem fins lucrativos ficcional concebida pela Meta. Quaisquer 
semelhanças entre os materiais da Global Good e organizações sem fins lucrativos reais não são intencionais.

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Sê transparente sobre o problema

01

Mostra de forma transparente o problema que estás a tentar solucionar. 
O "PORQUÊ" é o ponto que deve chamar as pessoas até à conversa.

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios apresentados em 2019 e identificados através de uma 
expressão regular (uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por um 
funcionário da Meta como sendo relativos a causas sociais. O funcionário da Meta identificou, 
posteriormente, se o anúncio apresentava um apelo à ação. Foram analisados 60 anúncios em inglês 
(30 com uma taxa de cliques elevada e 30 com uma taxa de cliques baixa) selecionados de todas as 
regiões e setores e observados no percentil 50 da receita. Este resultado é estatisticamente 
significante com uma percentagem de confiança de 95% através de um teste de proporções.

Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, a maioria de anúncios com 
uma taxa de cliques (CTR) elevada centravam-se no problema a ser 
resolvido, em comparação com 20% dos anúncios com uma CTR baixa.

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Mostra que existe 
uma solução e torna-a 
específica e tangível

02

As pessoas têm de acreditar que a solução está ao alcance 
e que, enquanto indivíduos, podem ter um impacto real. 

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Mantém os CTA claros e utiliza 
os botões: Registar, Doar, 
Comprar agora, Saber mais

dos anúncios com uma taxa de cliques (CTR) elevada apresentaram um apelo 
à ação, em comparação com apenas 20% dos anúncios com CTR baixa

Demonstra que é fácil 
começar a tomar medidas

03

Disponibiliza uma forma fácil de as pessoas agirem dentro ou 
fora da plataforma através de um apelo à ação claro e imediato.

80%
Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, mais de

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios apresentados em 2019 e identificados através de uma expressão regular 
(uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por um funcionário da Meta como sendo 
relativos a causas sociais. O funcionário da Meta identificou, posteriormente, se o anúncio apresentava um apelo à 
ação. Foram analisados 60 anúncios em inglês (30 com uma taxa de cliques elevada e 30 com uma taxa de cliques 
baixa) selecionados de todas as regiões e setores e observados no percentil 50 da receita. Este resultado é 
estatisticamente significante com uma percentagem de confiança de 95% através de um teste de proporções.

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Elemento do coração do 
logótipo da Global Good 
enquanto elemento de 
transição

GUIÃO DO VÍDEO

Apresenta as 
cores da marca 
de forma subtil 
através de 
imagens

dos anúncios com uma taxa de conversão (CVR) elevada não 
apresentaram a marca da empresa patrocinadora, em comparação 
com menos de metade dos anúncios com CVR baixa

A causa nobre é o ponto central

04

90%
Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, mais de

Deixa que a tua causa nobre seja o ponto focal. Esta 
representa o motivo pelo qual as pessoas se vão envolver. A 
marca ou entidade patrocinadora não deve ser a protagonista.

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios apresentados em 2019 e identificados através de uma 
expressão regular (uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por um 
funcionário da Meta como sendo relativos a causas sociais. O funcionário da Meta identificou, 
posteriormente, se o anúncio apresentava um apelo à ação. Foram analisados 60 anúncios em inglês 
(30 com uma taxa de cliques elevada e 30 com uma taxa de cliques baixa) selecionados de todas as 
regiões e setores e observados no percentil 50 da receita. Este resultado é estatisticamente 
significante com uma percentagem de confiança de 95% através de um teste de proporções.

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Dá voz a outros participantes

05

Considera se és a voz mais indicada. Se não fores, dá a 
voz a outra pessoa com credibilidade e autenticidade 
neste espaço e utiliza o teu poder para a amplificar. 

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Estas considerações 
relacionadas com os 
conteúdos criativos 
podem ajudar a tua 
organização a criar 
campanhas focadas 
nas causas nobres e 
fomentar a mudança 

Demonstra que é fácil começar a tomar medidas
Disponibiliza uma forma fácil de as pessoas agirem dentro ou 
fora da plataforma através de um apelo à ação claro e imediato.

A causa nobre é o ponto central
Deixa que a tua causa nobre seja o ponto focal. Esta 
representa o motivo pelo qual as pessoas se vão envolver. 
A marca e a entidade não devem ser protagonistas.

Dá voz a outros participantes
Considera se és a voz mais indicada. Se não fores, dá a voz 
dá a voz a outra pessoa com credibilidade e autenticidade 
neste espaço e utiliza o teu poder para a amplificar.

Mostra que existe uma solução e torna-a específica e tangível
As pessoas têm de acreditar que existe uma forma de causar 
impacto, senão não vão interessar-se.

Sê transparente sobre o problema
Mostra de forma transparente o problema que estás a tentar 
solucionar. O "PORQUÊ" é o ponto que deve chamar as 
pessoas até à conversa.

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Objetivo
Alinhar com objetivos do 
mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente, combinando 
públicos com conjuntos 
de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Considerações relacionadas com a publicidade

Conteúdos 
criativos
Otimização dos conteúdos 
criativos dinâmicos



Quanto melhores os 
dados, melhor o ROI

MEDIÇÃO



Píxel da Meta
Uma porção de código para o teu site que 
te permite medir, otimizar e criar públicos 
para as tuas campanhas de anúncios.

Ter a certeza de que os teus anúncios são apresentados às pessoas certas

Alcançar as pessoas com maior probabilidade de doar

Medir os resultados dos teus anúncios

PODES UTILIZAR O PÍXEL PARA

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE MEDIÇÃO



Duas formas de 
utilizar o píxel

Fazer com que os visitantes do site regressem
Cria um Público Personalizado para voltares a 
associar-te a utilizadores que já visitaram o teu site.

Encontrar novos leads ou apoiantes
Cria um Público Semelhante para alcançares 
novas pessoas que se assemelhem aos teus 
melhores apoiantes.

01

02

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
MEDIÇÃO



Podes utilizar a API de conversões para:

Medir as ações do apoiante de mais formas. Isto 
dá-te uma maior visibilidade sobre toda a jornada 
do teu apoiante.

Ajudar a melhorar a precisão das informações 
enviadas para a definição do público-alvo, a 
medição e a otimização quando a API é utilizada 
em conjunto com o píxel.

Controlar os dados que partilhas. A API de 
conversões foi concebida para te dar mais controlo 
sobre que dados partilhas e quando o fazes.

API de conversões

A API de conversões é uma Ferramentas de Negócios 
da Meta que te permite partilhar eventos web e offline 
importantes ou ações do apoiante diretamente do teu 
servidor para o Facebook. 

A API de conversões trabalha em conjunto com o teu 
píxel da Meta para ajudar a melhorar o desempenho e a 
medição das tuas campanhas de anúncios do Facebook.

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
MEDIÇÃO



Vantagens de adotar a 
API de conversões

Controlo de dados discreto: controla os 
dados que partilhas e quando os partilhas

Partilha de dados fiável: fortalece a forma 
como partilhas dados com a Meta

Visibilidade de funil completo: Mais 
estatísticas sobre as pessoas que são 
importantes para a tua organização

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE MEDIÇÃO



Compreende as tuas 
estratégias de publicidade 
mais eficientes com os 
testes A/B
Compara estratégias para uma 
determinada variável rapidamente.

Nota: deves utilizar os testes A/B para aprender novas estratégias em vez de testar de modo 
informal, como ao ativar e desativar conjuntos de anúncios ou campanhas manualmente, 
uma vez que isso pode conduzir a uma apresentação ineficiente e a resultados pouco fiáveis.

Conteúdos criativos
Testa que elementos criativos têm melhor 
desempenho, incluindo vídeos, texto e botões 
de apelo à ação.

Público
Compreende para que públicos a tua 
mensagem alcança mais resultados e compara o 
desempenho dos teus anúncios para públicos e 
dados demográficos diferentes.

Otimização de apresentação
Compara o desempenho dos anúncios entre 
diferentes otimizações de apresentação e 
descobre quais atingem os melhores resultados.

VARIÁVEIS

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
MEDIÇÃO



Testes A/B

População do Facebook Grupo-alvo 2

Grupo-alvo 1

Versão do anúncio 2

Versão do anúncio 1

Os testes A/B 
identificam o 

conjunto de anúncios 
vencedor mais eficiente

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
MEDIÇÃO



Objetivo
Alinhar com objetivos do 
mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente, combinando 
públicos com conjuntos 
de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Considerações relacionadas com a publicidade

Conteúdos 
criativos
Otimização dos conteúdos 
criativos dinâmicos



Alcança os teus objetivos nas plataformas da Meta

Aumenta o reconhecimento e 
afinidade pela tua organização 
ou causa nobre

Obtém apoiantes novos Angaria fundos

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS

Amplifica a tua causa nobre ou organização



RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: AUMENTAR O RECONHECIMENTO

Aumentar o reconhecimento da tua 
organização ou causa nobre
Objetivo

Medição

Orçamento

Público

Posicionamento

Licitação

Formato do 
anúncio

Conteúdos 
criativos

Alcance, reconhecimento da marca ou 
visualizações do vídeo

Métricas do Gestor de Anúncios, testes A/B

Otimização do orçamento da campanha

Principal, Personalizado ou Semelhante 

Posicionamentos automáticos

Estratégia de licitação de custo mais baixo

Vídeo, imagem estática

Formatos mistos que seguem as considerações 
relacionadas com os conteúdos criativos focados 
nas causas nobres

Interação

Compromisso

Ação

Reconhecimento



Anúncio de imagem

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: AUMENTAR O RECONHECIMENTO

Atrai as pessoas para os sites ou as apps de destino através de 
imagens apelativas e de alta qualidade. Utiliza as tuas imagens ou 
cria um anúncio com fotos de arquivo para contares a tua história.

Para anúncios de imagem, podes considerar publicar um 
infográfico sobre o teu evento de angariação de fundos mais 
recente ou uma imagem que destaca a tua causa nobre. 



RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: AUMENTAR O RECONHECIMENTO

Anúncios de Histórias
Anúncio imersivo e apelativo de imagem, vídeo ou em 
formato de carrossel em ecrã completo que aparece 
entre Histórias no Facebook, no Instagram e no 
Messenger. Estes anúncios proporcionam distrações 
mínimas e não desaparecem após 24 horas.

44 mil
de americanos 
alcançados entre agosto 
e outubro de 2020

97 mil
de impressões

Fonte: campanha "Stop the Spread of Anti-Asian Racism Campaign" da Ad Council

ESTUDO DE CASO DA AD COUNCIL

20% 
do alcance potencial 
inteiro da definição do 
público-alvo abrangente



Objetivo

Medição

Orçamento

Público

Posicionamento

Licitação

Formato do 
anúncio

Conteúdos 
criativos

Geração de leads, conversão

Aumento da marca, testes A/B

Otimização do orçamento da campanha

Personalizado, Semelhante

Posicionamentos automáticos

Estratégia de licitação de custo mais baixo

Vídeo, imagem estática, 
carrossel, anúncios de leads

Formatos mistos que seguem as considerações 
relacionadas com os conteúdos criativos 
focados nas causas nobres

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: OBTER APOIANTES NOVOS

Obtém apoiantes novos

Interação

Compromisso

Ação

Reconhecimento



Podes criar estes anúncios do Instagram diretamente no Gestor 
de Anúncios e incluir um apelo à ação no teu anúncio que direciona 
as pessoas para o teu canal do IGTV ou para um vídeo do Reels. 

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: OBTER APOIANTES NOVOS

IGTV

O IGTV fornece aos teus apoiantes uma forma de 
interagir virtualmente com a tua organização 
durante eventos ou comunicados.



• Melhorar a qualidade dos leads gerados

• Promover um volume elevado de leads a um 
preço mais baixo do que o contacto via telemóvel

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: OBTER APOIANTES NOVOS

Anúncios de leads

Este formulário compatível com dispositivos 
móveis e fácil de usar, proporciona uma experiência 
rápida e simples para a tua organização incentivar 
as pessoas a registar-se num compromisso ou a 
voluntariar-se para a tua causa nobre.



Conversão

Métricas que importam (número de donativos, 
montante angariado, ROI, ROAS), testes A/B

Otimização do orçamento da campanha

Personalizado, semelhante

Posicionamentos automáticos

Estratégia de licitação de custo mais baixo

Vídeo, imagem, carrossel 

Utilizar botão Doar agora; formatos mistos que 
seguem as considerações relacionadas com os 
conteúdos criativos focados nas causas nobres

Objetivo

Medição

Orçamento

Público

Posicionamento

Licitação

Formato do 
anúncio

Conteúdos 
criativos

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Angaria fundos

Interação

Compromisso

Ação

Reconhecimento



RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Carrossel
Estes anúncios permitem-te apresentar até 10 imagens ou 
vídeos num único anúncio, cada um com a sua própria ligação. 

Podes destacar detalhes específicos sobre um evento, um 
serviço ou uma causa nobre ou contar uma história sobre a tua 
organização que se desenvolve em cada cartão de carrossel.

A ActionAid UK utilizou um anúncio em formato de carrossel 
com imagens coloridas para destacar os desafios das refugiadas 
que precisam desesperadamente de artigos menstruais todos 
os meses. Ao registarem-se para oferecer um presente regular, 
os apoiantes podem ajudar a ActionAid a proporcionar um 
melhor período a uma mulher que realmente precisa.



Principais
conclusões

Se estás a apresentar anúncios sobre questões sociais, 
vais ter de concluir o processo de autorização, confirmar 
a tua identidade e colocar um rótulo "Financiado por" 
nos teus anúncios

Tem em conta as considerações relacionadas com a 
publicidade ao criares a tua campanha de publicidade

01

02



As organizações sem fins 
lucrativos desempenham um papel 
importante na nossa sociedade. A 
utilização das ferramentas pagas e 
orgânicas da Meta pode ajudar a 
tua organização a alcançar as 
pessoas certas para poderes 
alcançar os teus objetivos 





Facebook company

● Blueprint e-learnings

● Guias de estudos 

● Meta for Business

● Certificações

49

Continue aprendendo...



Perguntas



Obrigado




