
Como Gerar Resultados Com o 
Facebook nos Primeiros

30 Dias de Contrato





Contrato fechado...

Como começar a investir no 
Facebook?



Qual Público Será atingido?



Siga esse checklist:
➔ Idade
➔ Sexo
➔ Profissão
➔ Ambição profissional
➔ Ambição aquisitiva
➔ Ambição de status



Siga esse checklist:
➔ Hábitos(Quais atividades essas pessoas praticam)
➔ Autores favoritos
➔ Programas que assistem
➔ Quais eventos participam



Siga esse checklist:
Personalidade...

➔ Gostam de trabalhar?(Workaholics)
➔ São tomadores de decisão?
➔ São líderes ou liderados?
➔ Que tipo de lazer gostam de ter?



Siga esse checklist:
Personalidade...

➔ Qual esporte praticam?
➔ São pragmáticos ou analíticos?
➔ São mais conservadores ou gostam de ostentar?



Agora você precisa criar uma 
Linha Mestre para sua Copy



Exemplo: Funil para Coach



Exemplo: Funil para Coach



Anúncio: Funil para Coach



Utilize BOAS imagens

Agora que você tem uma linha mestre, 
procure pelas imagens, você já sabe que tipo de imagem usar 

porque você JÁ tem uma copy pronta



Pexels



Unsplash



Como distribuir a verba?



Regra de Ouro:

Primeiro valide a sua campanha e depois INVISTA!

O Facebook não é uma plataforma de Leads, o Facebook é uma plataforma de 
Investimento...





Se você tem R$ 100 por dia...

Ao invés de começar com UMA campanha e DOIS Conjuntos de 
Anúncios(R$ 50 para cada conjunto de anúncio)...

Comece com 2 campanhas e 5 Conjuntos de Anúncios para 
cada campanha(R$ 10 para cada conjunto de anúncio)



Por que?



Você já começa investindo de maneira segura...

Investindo com orçamento diário, antes que complete os 10 
reais em cada conjunto, você já espera cair os primeiros leads



Ou seja, você já espera ter uma média de leads entre 1-2 reais, 
senão cair dentro da expectativa, pare o conjunto de anúncio e 

mantenha os que estão indo bem...



Em outra oportunidade você pode voltar a testar esse conjunto 
de anúncio…

O MAIS importante agora é encontrar o conjunto de anúncio 
ideal para alcançar os primeiros resultados o quanto antes...



Se for fazer teste, teste sempre A/B e C/D



Siga esse processo durante 7 dias...



Agora que você encontrou o melhor conjunto de anúncio, crie 
novas campanhas semelhantes ao conjunto Vencedor com 

novas modificações…(copy, imagem, headline)





Agora você pode começar a SUA CORRIDA...


