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https://fb.me/aprendaWA
Número: +55 11 3042-1231

https://fb.me/aprendaWA


Sabemos que alguns dos teus maiores 
objetivos enquanto marketer incluem:

Aumentar o 
reconhecimento

As pessoas começam a 
conhecer e a 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.



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, o 
WhatsApp ou o 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.



Personalização e privacidade

Amplifica as tuas mensagens 
com publicidade paga

Recomendações para campanhas

Programa

01

02

03



01 Personalização e privacidade



Estas experiências personalizadas são fornecidas 
por dados, o que permite às organizações visualizar 
a jornada das pessoas para descobrir a tua causa 
nobre, registar-se como voluntários ou doar à tua 
organização. 

Atualmente, as pessoas 
têm opções ilimitadas, mas 
valorizam experiências 
altamente personalizadas

01 PERSONALIZAÇÃO E PRIVACIDADE



GERIDOS

Utiliza ferramentas que reflitam 
as opções de privacidade das pessoas

Adota ferramentas que te permitem 
partilhar diretamente a partir do teu servidor

Utiliza ferramentas para apps que 
fortalecem a partilha de dados

Cria valor real em toda 
a jornada do cliente

Oferece experiências valiosas aos apoiantes

Dá prioridade a dados de alta qualidade 
que preservam o desempenho

Garante o tratamento responsável de dados

Atingir um equilíbrio entre 
privacidade e personalização

01 PERSONALIZAÇÃO E PRIVACIDADE

Concede transparência 
e controlo às pessoas

Ajuda as pessoas a compreender 
como os dados são utilizados

Pede claramente consentimento 
aos teus apoiantes quando necessário

Como os dados são: 

APRESENTADOS EXTRAÍDOS



02 Amplifica as tuas mensagens 
com publicidade paga



Objetivo
Alinhar com objetivos 
do mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente; combinar 
públicos dentro de 
conjuntos de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Conteúdos 
criativos
Formatos mistos

Considerações relacionadas com a publicidade
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Alcance

Donativos

Visualizações do Vídeo

Tráfego

Geração de leads

Mensagens

Reconhecimento da marca

Interação

Escolher um objetivo

02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
OBJETIVO

Conversões

Interação

Compromisso

Ação

Reconhecimento



Publicação Anúncio

Exemplo: apenas para fins ilustrativos.

COMEÇAR A ANUNCIAR 
NO FACEBOOK



Publicação Turbinada
É a forma mais simples de anunciar no Facebook. 

Quando uma publicação é turbinada, ela aparece como um anúncio 
no Feed de Notícias do Facebook do público. 

Também é possível selecionar o Instagram como um 
posicionamento de anúncio para uma publicação turbinada.

Ao turbinar uma publicação, você nos fornecerá as seguintes 
informações:

• Quem deseja alcançar;

• Orçamento;

• Posicionamento;

• Por quanto tempo deseja veicular seu anúncio;

• Botão de CTA.



Gerenciador de Anúncios do Facebook: 
aplicativo ou navegador

Aplicativo ou 
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Nova experiência

Meta Blueprint ODAX

OBJETIVOS DE CAMPANHA

Experiência atual



Objetivo Público MediçãoConteúdos 
criativos

Considerações relacionadas com a publicidade
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Alinhar com objetivos 
do mundo real

Definição do público-alvo
abrangente; combinar
públicos dentro de 
conjuntos de anúncios

Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Formatos mistos



Tipos de públicos

Seleciona manualmente o 
teu público com base em 
caraterísticas 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

02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE
PÚBLICO

A redefinição do público-alvo pode ser afetada pelas atualizações do iOS 14. 

https://www.facebook.com/gpa/blog/facebook-for-business-apples-ios-14-changes-are-almost-here


Tipos de públicos

Seleciona manualmente o 
teu público com base em 
caraterísticas 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
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A redefinição do público-alvo pode ser afetada pelas atualizações do iOS 14. 

DICA AVANÇADA
Podes utilizar o CRM 
e as listas de e-mails. 

PÚBLICO

https://www.facebook.com/gpa/blog/facebook-for-business-apples-ios-14-changes-are-almost-here


Tipos de públicos

Seleciona manualmente o 
teu público com base em 
caraterísticas 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
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A redefinição do público-alvo pode ser afetada pelas atualizações do iOS 14. 

PÚBLICO

https://www.facebook.com/gpa/blog/facebook-for-business-apples-ios-14-changes-are-almost-here


Objetivo
Alinhar com objetivos 
do mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente; combinar 
públicos dentro de 
conjuntos de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Conteúdos 
criativos
Formatos mistos

Considerações relacionadas com a publicidade
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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.

02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: 
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE



Apresentar, experimentar 
e mergulhar



Ao utilizares ativos 
mistos, inova e, em 
seguida, recompensa 
o interesse

Apresentar
Faz com que seja fácil de perceber para a maioria.

Experimentar
Faz com que seja interativo para os curiosos.

Mergulhar
Faz com que seja imersivo para quem quer saber mais.

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE



Posicionamentos

Feed de Notícias

Histórias

Durante a transmissão

Apresentar
Formatos

Vídeo curto

Imagens estáticas

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Exemplos 
de anúncios 
"apresentar"

Histórias Vídeo durante a transmissão

CONSIDERAÇÕES 
RELACIONADAS COM 
A PUBLICIDADE

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Formatos

Vídeo curto a médio

Experiência Instantânea

Carrossel

Live e Em direto com 

Filtros de RA

Posicionamentos

Histórias

Feed de Notícias

Messenger

Experiências Instantâneas

Experimentar

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Exemplos 
de anúncios 
"experimentar"

Anúncio em formato de 
carrossel no Feed de Notícias

Anúncio de Experiência 
Instantânea

CONSIDERAÇÕES 
RELACIONADAS COM 
A PUBLICIDADE

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Formatos

Vídeo longo

Vídeo 360°

Leads instantâneos

Posicionamentos

Histórias

Feed de Notícias

Messenger

Experiências

Mergulhar

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Exemplos 
de anúncios 
"mergulhar"

Instagram Leads instantâneos

CONSIDERAÇÕES 
RELACIONADAS COM 
A PUBLICIDADE

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



01 Promove a comunidade através de 
interações e publicações orgânicas



PROMOVER A COMUNIDADE

Promover a comunidade

Bot do 
Messenger

API do Live Reels Salas do 
Instagram

Em direto com



Introdução aos movimentos leves

Destaque o benefício

ADICIONAR MOVIMENTOS LEVES A IMAGENS ESTÁTICAS

Facebook Blueprint Desenvolver criativos para gerar ações

Mostre vários produtos Faça uma transição 
rápida entre as cenas

Use cores contrastantes



Facebook Blueprint 35

ADICIONAR MOVIMENTOS LEVES 
A IMAGENS ESTÁTICAS

Os elementos 
de um anúncio

3. Marca
2. Texto

1. Ativo visual

4. Comentários



Vários tipos de ativos ajudam você a se destacar

Enquadramento para dispositivos móveis
FORMATOS E ESTRATÉGIAS DE CRIATIVO DE ANÚNCIO

1:1

O mais simples

Funciona para todos os 
posicionamentos, como 
Feed, Stories, in-stream.

4:5

O melhor para o 
desempenho

Funciona para vídeos no 
feed do Facebook e do 

Instagram.

9:16

Usar cada centímetro 
do espaço

Funciona para Reels e 
Stories no Instagram, no 

Facebook e no Messenger.

16:9

Melhor para o in-stream

Não recomendado para o 
Feed de Notícias ou o 

Stories.



https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio

37Crie para um mundo móvelFacebook 

https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio


Adobe Photoshop Mix
Corte e combine imagens

Adobe Spark Post
Transforme fotos usando modelos 
de animação e design

Piclab
Adicione texto, bordas e sobreposições

Ripl
Coloque modelos animados sobre
as fotos

Plotaverse
Adicione movimento a imagens estáticas

Videoshop
Combine fotos e vídeos, experimente o recurso de 
stop motion, redimensione e edite vídeos

Quik
Aplique modelos de vídeo, sobreposições
de texto e música

Boomerang
Crie pequenos vídeos em loop

Instagram Stories
Adicione texto, desenhos e figurinhas aos vídeos

Edite fotos e 
vídeos para 
obter uma 
aparência 
consistente

Legenda
Adicione um texto animado a uma foto ou 
um vídeo

APRIMORAMENTO DE FOTO APRIMORAMENTO DE VÍDEO

CREATIVE SHOP



Como devo usar o Reels?



A linguagem do Reels é divertida.
Surpreende e nos encanta. Ela nos anima, e provoca
uma resposta emocional.

A linguagem do Reels é fácil de 
entender: é imediata e clara.

A linguagem do Reels é fácil de 
identificar porque reconhecemos
suas histórias, códigos e tom.

Gere
IDENTIFICAÇÃO

Gere
DIVERSÃO

Gere
CLAREZA



TIPOS DE HISTÓRIAS

10 maneiras de usar os tipos de 
histórias do Reels para 
anúncios e
conteúdos eficazes



1

O que é? 
Usa ferramentas de edição nativas (e um 
pouco de imaginação) para dramatizar uma
ideia de marca ou benefício do produto.

A
transformação



2

Os
bastidores
O que é? 
Um tipo de história que revela como um vídeo
aparentemente impressionante foi feito com 
ferramentas de edição simples em celulares e 
um pouco de imaginação.  



3

O que é? 
Uma maneira descontraída e de baixo custo
de explicar às pessoas o uso seu produto.

As
demonstrações 
de produto



4

O que é? 
Qualquer coisa que faça as pessoas rir — seja um 
esquete de comédia, uma pegadinha ou uma
simples esquisitice — pode criar uma conexão
entre a marca e o público. 

A
esquete de comédia



5

A
sequência de looks
O que é? 
Uma maneira de usar a linguagem do Reels 
para mostrar uma variedade de produtos em
um curto espaço de tempo e dar ao seu
público uma sensação da personalidade da 
marca enquanto assiste. 



6

O que é? 
Uma maneira fácil de tornar o benefício
do seu produto cativante. 

O
antes e depois



7

O que é? 
Um formato de Reels que adiciona texto 
sincronizado ao conteúdo audiovisual a 
fim de comunicar uma série de pontos. 

As
publicações em lista



8

O
tutorial
O que é? 
Uma maneira de você compartilhar 
conhecimentos que ajudam ou inspiram seu 
público, educando por meio do entretenimento. 



9

O que é? 
Uma conversa casual entre sua marca e 
seu público.

A
conversa individual



10

O que é? 
Uma coleção de múltiplas imagens e/ou
vídeos com música.

O
photo dump



1 Transformação

6 Antes e depois

2 Bastidores

7 Publicações em lista

3 Demonstração
do produto

8 Tutorial

4 Esquete de comédia

9 Papo direto

5 Sequência de looks

10 Photo dump



Considerações
técnicas

Crie para o 
formato vertical

Aproveite a natureza imersiva
do Reels criando para vídeo

vertical 9:16

Respeite as zonas 
de segurança

Garanta que suas mensagens-
chave ou chamadas para ação não
sejam ocultas, para isso, trabalhe

dentro das zonas de segurança
recomendadas.

Crie um vídeo que 
possa ser visualizado

com som
80% dos reels são visualizados

com o som ativado. 



Objetivo Público MediçãoConteúdos 
criativos

Considerações relacionadas com a publicidade
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Alinhar com objetivos 
do mundo real

Definição do público-alvo 
abrangente; combinar 
públicos dentro de 
conjuntos de anúncios

Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Formatos mistos



Aumento da marca
Um teste de aumento da marca pode ajudar-te a 
compreender o impacto da tua campanha de anúncios na 
intenção de ações. Podes medir o efeito de anúncios em 
perceções ao medir a diferença entre um teste 
aleatorizado (pessoas que viram o teu anúncio) e um 
grupo de controlo (pessoas que não viram o teu anúncio).

Para executares um teste de aumento da marca, podes 
criar uma sondagem que inclui perguntas sobre:

Evocação de anúncios padrão (incluída por predefinição)

Reconhecimento da marca padrão

Favorabilidade abstrata

Familiaridade

Recomendação

Intenção da ação

MEDIÇÃO
02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: 

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE



População do Facebook

Testes de aumento da marca

Controlo

Teste

Sem impressões de anúncios

Impressões de anúncios

Inquérito

Inquérito

Diferença de 
aumento entre 

teste e grupo de 
controlo

MEDIÇÃO
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Faz perguntas simples sobre um conceito. Fazer 
perguntas sobre mais do que um conceito pode 
resultar em dados confusos.

Usa linguagem que as pessoas 
possam compreender facilmente. 

Dicas para executar 
testes de aumento 
da marca

Evita perguntas capciosas. As perguntas capciosas 
podem levar a resultados tendenciosos.

MEDIÇÃO



Perguntas de aumento 
da marca da Global Good

Lembras-te se viste um anúncio da Global Good 
nos últimos dois dias?

Ouviste falar do programa de ajuda humanitária da 
Global Good que apoia comunidades em risco?

Qual é a probabilidade de fazeres um donativo à 
Global Good?

MEDIÇÃO
02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: 

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE



Um teste de aumento de conversões pode 
ajudar-te a compreender o impacto 
incremental da tua campanha de anúncios 
nas tuas conversões (ações), como registos 
de apoiantes ou donativos. 

Este teste responde à pergunta "quantas 
conversões adicionais foram causadas pelos 
meus anúncios?" ao medir a diferença entre 
um teste aleatorizado (pessoas que viram o 
teu anúncio) e um grupo de controlo 
(pessoas que não viram o teu anúncio).

Um aumento de conversões mede resultados 
incrementais que são adicionais às tuas atividades 
de publicidade externas à Meta, como: 

Vendas de donativos: valor incremental de donativos 

Retorno dos gastos com publicidade: ROAS incremental 

Custo por conversões incrementais: custo da 
geração de um aumento 

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE

Conversões: número incremental de visitas ao 
site, leads, donativos, etc. 

Aumento de conversões

MEDIÇÃO



População do Facebook

Testes de aumento de conversões

Controlo

Teste

Sem impressões de 
anúncios

Impressões de anúncios

Medir conversões

Medir conversões

Diferença de 
aumento entre 

teste e grupo de 
controlo

MEDIÇÃO
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE



MEDIÇÃO
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE

Qual é a diferença?

Aumento de célula única e multicélula

T E S T E

C O N T R O L O

G
R

U
P

O
 A

T E S T E

C O N T R O L O

T E S T E

C O N T R O L O

G
R

U
P

O
 A

G
R

U
P

O
 B

Teste de aumento de célula única Teste de aumento multicélula

Quantos donativos incrementais 
são fomentados por esta estratégia?

Qual é o custo por leads 
incrementais para esta estratégia?

Que estratégia fomenta mais 
donativos incrementais?

Que estratégia fomenta o custo por 
leads incrementais mais baixo?



MEDIÇÃO
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS COM A PUBLICIDADE

Que variáveis podes testar?

Objetivo/otimização 
de apresentação

Estratégia de
licitação

Posicionamento Orçamento

Definição do 
público-alvo

Conteúdos criativos/
formatos do anúncio

Opção de
compra

Período de apresentação 
da campanha



MEDIÇÃO
CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS 
COM A PUBLICIDADE

Práticas 
recomendadas 
do aumento 
de conversões

Duração: executa durante 1 a 2 ciclos de 
conversão ou, pelo menos, 2 semanas.

Público: minimiza a sobreposição de públicos com 
outras campanhas ou contas de anúncios para reduzir 
a possibilidade de aumentar o grupo de controlo.

Eventos de conversão: monitoriza eventos que reflitam os 
teus objetivos principais ao longo do funil de marketing.

Evita edições: evita fazer edições às campanhas 
a meio do teste ou terminar o teste mais cedo.



Identifica uma hipótese clara ou uma pergunta 
comercial que pretendes validar ou responder. 

Define os passos seguintes esperados com 
antecedência dos resultados e implicações 
para a tua organização. 

Dicas para executar 
testes de aumento 
de conversões

MEDIÇÃO



Repete, testa 
e aprende

MEDIÇÃO



Plano de aprendizagem para a Global Good

MEDIÇÃO

Objetivo empresarial Fator a testar Pergunta do plano de 
aprendizagem Solução de medição Ação com base 

em conclusões

Aumentar o impacto 
da mensagem dos 
conteúdos multimédia

Conteúdos criativos As imagens estáticas e os 
vídeos aumentam a 
evocação de anúncios 
mais do que apenas as 
imagens estáticas?

Estudo de aumento Utilizar o vencedor para 
futuras campanhas

Frequência A frequência alta, média 
ou baixa contribui para um 
aumento na intenção de 
apoiar uma causa nobre?

Estudo de aumento Utilizar a estratégia de 
frequência vencedora 
para futuras campanhas
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Objetivo
Alinhar com objetivos 
do mundo real

Público
Definição do público-alvo 
abrangente; combinar 
públicos dentro de 
conjuntos de anúncios

Medição
Compreender as tuas 
métricas para o sucesso

Conteúdos 
criativos
Formatos mistos

Considerações relacionadas com a publicidade
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Fomenta ações 
mais positivas para 
a tua causa nobre

Aumenta o reconhecimento e afinidade 
pela tua organização ou causa nobre

Obtém apoiantes novos

Angaria fundos

Mantém a tua comunidade envolvida

Mobiliza voluntários

Incentiva os donativos recorrentes

Alcança os teus objetivos com a Meta

02 AMPLIFICAR AS TUAS MENSAGENS: 
RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS



Principais
conclusões

As experiências personalizadas são fornecidas por dados, 
o que permite à organização visualizar a jornada das 
pessoas para descobrir a tua causa nobre, registarem-se 
como voluntários ou doar à tua organização. 

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

01

02



“Deixe o mundo um pouco
melhor do que encontrou” 🌎
Robert Baden-Powell – Fundador do Movimento Escoteiro



Facebook company

● Blueprint e-learnings

● Guias de estudos 

● Meta for Business

● Certificações
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Continue aprendendo...




