
Como Gerar Vendas Com  
o Facebook Ads Sem Precisar 

Investir Rios de Dinheiro 

Esse é o Modelo Para Você Construir Um Sistema 
Sustentável e Automático de Vendas Para o Seu 

Negócio 



O Grande Erro que Os Empresários Estão 
Cometendo



Momento da Verdade 

O quão feliz você ficaria se você 
conseguisse gerar vendas através de todas 

as suas postagens nas redes sociais? 

  



Momento da Verdade 

O quão satisfeito você ficaria com as suas 
postagens se você gerasse vendas todos os 

dias usando o Facebook ao seu favor? 

  



Momento da Verdade 

Você não precisa de: 

       Postagens diárias 
  
       Lives semanais 

       Página com muitos fãs  

       Investir uma fortuna de dinheiro para gerar vendas… 



Nova Visão



Investidor de Wall Street



CADA AÇÃO GERA UMA REAÇÃO 

“Vou investir $10.000,00 nessa ação e assim que 
essa ação atingir $15.000,00 irei retirar esse 

investimento e fazer um novo” 

  



Triste Verdade...



Vou investir em MAIS tráfego...



O que os empresários 
normalmente fazem: 

- Impulsos em publicações 

- Captação de novos leads 

- Tráfego para página de vendas 



Resultados alcançados... 

- Curtidas e comentários nos impulsos, 
mas ZERO em vendas 

- Listas de Leads que não clicam, quem 
dirá comprar... 

- As conversões em vendas apenas 
diminuem(Quanto mais investe, menos 
vende) 



OS EMPRESÁRIOS PARECEM 
APOSTADORES 

“Segundo a revista Exame, em 2014 as chances de 
um apostador ganhar a Mega da virada é de uma 
em 50 milhões, já para ser atingido por um raio as 

chances são de uma em 1,5 milhão” 

https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/veja-qual-a-probabilidade-de-voce-ganhar-na-mega-sena/






pegue papel e caneta 



Construa Uma AUDIÊNCIA e 
Faça Boas OFERTAS



Construa Uma AUDIÊNCIA e 
Faça Boas OFERTAS 

Tenha um Sistema de Construção de 
Relacionamentos



Processo de Vendas 

01 - A pessoa te conhece 
02 - A pessoa passa a  se interessar  mais pelo 
produto/serviço 
03 - A pessoa começa a confiar na sua empresa 
04 - A pessoa começa a desejar o seu produto 
05 - A pessoa toma a decisão de compra 
06 - A pessoa finaliza a transação



Página de Captura

E-mail de VendasPágina de Vendas

1 2

3 4

Anúncio no 



Após Compra 
Oferta do Produto Principal 5



VANTAGENS DESSE MODELO 

- Presivibilidade nos seus investimentos 

  



VANTAGENS DESSE MODELO 

- Presivibilidade nos seus investimentos 
- Risco menor 

  



VANTAGENS DESSE MODELO 

- Presivibilidade nos seus investimentos 
- Risco menor 
- Campanhas que já geram Lucro 



VANTAGENS DESSE MODELO 

- Presivibilidade nos seus investimentos 
- Risco menor 
- Campanhas que já geram Lucro 
- Dois tipos de audiências construídas (Público 
Morno e Quente) 



DESVANTAGENS DESSE MODELO 

- Você precisa de modelos de Página de Captura, 
Vendas e Sequência de E-mails 

- Ofertas diferentes para Público Morno e Quente 

- Executar campanhas semanais para monetizar 
esses novos leads 



O que você aprendeu...



Você Aprendeu Que... 

  
 - Você não precisa ter milhares de fãs na sua página 
 - Você não precisa fazer postagens 24h por dia 
 - Fazer Impulsos em publicações é o mesmo que esperar 
ganhar na loteria (Pode acontecer, mas é mais fácil esperar por 
um raio rsrs) 



Você Aprendeu Que... 

  
 - Existe uma forma inteligente de investir o seu dinheiro 
 - Você PRECISA construir um Sistema de Relacionamento com 
sua audiência ANTES de fazer ofertas 
 - Uma jornada é essencial para gerar Múltiplas Vendas e Lucro 
para o seu negócio 



Recado Importante... 



Eu sei que algumas pessoas irão dizer: 

”Gustavo, eu não sei criar um anúncio, 
quem dirá essas campanhas, eu preciso 

de algo mais básico…” 



Foi por isso que nós criamos o 
nosso 

  
Manual de 7 Passos Para 
Criar uma Campanha de 

Aquisição no Facebook Para 
Gerar Vendas Para o Seu 

Negócio 

(…Todos os dias.) 



f



Os Bastidores de uma campanha que obteve  
102% de ROI... 

Nessa campanha eu gerei com esse mesmo 
modelo 16.702 leads ao valor de R$ 0,52 e com  

Lucro Imediato de R$ 8.934,21.



Não Se Preocupe Com Termos Técnicos ou Conceitos Difíceis 
de Entender.  

Eu Separei Apenas a Parte Mais Importante e Prática Que 
Você Precisa Conhecer Para Começar a Investir Hoje no 

Facebook. 

Pegue o Seu Manual Hoje e Sinta os Primeiros Resultados 
Nos Primeiros 30 dias.



O seu Investimento para 
começar Hoje as Suas 

Campanhas de Aquisição será 
De R$ 297  

Por R$ 97,00 
(R$ 200,00 OFF) 

  



Super Bônus: 
  

3 Modelos de Anúncios no Facebook Ads (Extra) 
+ 

3 Modelos de Postagens no Facebook Que Geram 
Vendas 

+ 
Modelo de Página de Captura 

+ 
Modelo de Página de Vendas


