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- 35.5% da população do país usa o 
Facebook; 

- Total de usuários no Brasil: 71.864.860 

- 75,5 % dos usuários de internet no Brasil 
usam o Facebook;

Porque o Facebook





Ciclo do Facebook Marketing

Convide pessoas que se 
interessem pelo assunto que 

se propôs a falar, tendo 
como foco possível clientes

Construa sua 
FanPage

Gere conteúdo que seja 
relevante ao seu publico

Mais vale ter 10 seguidores 
que tenha relação com seu 

negócio do que ter 1.000 , que 
nem sabe do que sua FanPage 

trata.





Criar a Fan Page 1º passo

• Acesse a página que o Facebook disponibiliza para empresas:

• https://www.facebook.com/business/pages/

• Assim que carregar o site, você vai ver do seu lado direito superior a opção 
“criar uma página”, clique nela.

https://www.facebook.com/business/pages/




• Preencher o formulário para criar fan page 
Enviar Foto: Facebook vai agora pedir-lhe para fazer o upload da foto 
principal de sua fan page. Esta foto aparecerá como seu ícone toda vez que 
você comentar sobre um post ou aparecer em feeds de notícias.

• Ideal usar o logotipo da empresa. As dimensões reais da sua foto do perfil é 
180×180. Este vai encolher em sua página para aparecer como? 125×125.

• Sobre Secção: Em seguida, você precisa escrever seu ‘Sobre’ 
informações básicas da sua empresa um pequeno resumo servirá como a 
descrição da sua empresa.

• Ele vai estar na sua página principal, para torná-lo descritivo mais sucinto 
certifique-se de incluir um link para o site da empresa.

• Também garantir que esta informação diferencie a sua marca dos correntes, 
fazendo com que sua página seja mais atraente para potenciais seguidores.

Criar a Fan Page 2º passo



• 3) Use seu painel de administração ao criar fan page 
Seu painel de administração é o principal centro de gestão da sua página de 
negócios. É preenchido com vários recursos e opções para otimizar a sua 
página e seu monitoramento dessa página. 

Criar a Fan Page 3º passo

• Imagem de capa;

• Aplicativos;

• Nome;

• URL.

Prontos Principais



Fan Page Ponto importantes

URL. https://www.facebook.com/fanta

Coloque Imagem de capa 
que destaque o seu produto

Inclua aplicativos , de fotos e Vídeos

Nome: de preferência o 
nome empresa ou Serviço.

https://www.facebook.com/fanta


Entenda o que mais atrai as 
pessoas na FanPage





não era sobre Facebook? bem, é 
sim; mas tudo começa na 
necessidade das marcas de se 
relacionarem com consumidores 
e comunicarem seus produtos

Fanpage para 
sua marca



• Convide seus amigos

• Mande email avisando sua Fan Page

• Coloque na assinatura do seu email o endereço do Facebook

• Incentive seus funcionário a curtir a Fan page

• Promova no ambiente da empresa sua Fan Page 

• Gere conteúdo relevante de acordo com seu negócio

• Promova seu conteúdo com promoções

Pensando na Fanpage



•Convide seus amigos

Entenda o que mais atrai as 
pessoas na Fan Page

•Envie email



Fanpage da Fanta: 
Porque é tão popular...

Home

+ de 11.000



Cuidado com os fãs “vazios”

“Pense na qualidade dos seus fãs que virão por meio de uma promoção. Exigir 
que ele faça mais para ganhar é a prova de que ele realmente quer ser seu fã”





Cuidado com os fãs “vazios”



Semana Facebook



Sorteio



X



http://zfer.us/QYEM5

http://zfer.us/QYEM5


http://zfer.us/QYEM5

http://zfer.us/QYEM5


http://zfer.us/QYEM5

http://zfer.us/QYEM5


O que eu posso fazer com 
esses emails?

• Campanhas de email Marketing;

• Divulgar conteúdo no seu blog;

• Promoções na sua empresa;

• Públicos personalizados no Facebook Ads.



EasyPromo

https://www.facebook.com/easypromos

https://www.facebook.com/easypromos


Top Fan



Cuidados essenciais

1) Crie um regulamento completo para inibição de fraudes ou problemas de 
interpretação;

2) Não dificulte muito a participação do fã;

3) Tenha em mente os objetivos da sua promoção;

4) Escolha um prêmio atrativo.



Escolha um prêmio atrativo



Vá além do que o que 
todos fazem

Repercussão é legal, mas pense além desta promoção. O que esse 
investimento trará ao longo prazo para sua empresa, que é o 

que conta.







Adwords

• Baseado nas intenções de busca do consumidor;

• Publicidade exibida pelo contexto da busca;

• Múltiplos formatos e formas de impactar o consumidor;

• Palavras-chave ativam o anúncio;

• Segmentação por intenções de busca.



Google



Facebook Ads

• Baseado no perfil do comprador;

• Publicidade exibida de acordo com o contexto social do cliente: qual seu perfil, o que 
seus amigos gostam ou fazem na rede;

• Múltiplos formatos e formas de impactar o consumidor.



Anúncios no Facebook



https://www.facebook.com/ads/create

Anúncios no Facebook

https://www.facebook.com/ads/create


Post Patrocinado

• Servem para dar visibilidade para um conteúdo.

• São exibidos no Feed de Notícias de fãs e amigos de fãs.

• Não permitem segmentação avançada. 







Lembre-se: Imagens não 
podem ter mais de 20% de 

texto

Dica: Divida a imagem em 5 na largura e 5 na altura



Facebook Offers

• Servem para dar mais visibilidade para um produto ou serviço em oferta. 

• Possuem sistema de pagamento no mesmo formato dos Posts Patrocinados (por 
alcance).



DICA QUENTE!

http://bit.ly/Z66xJQ

http://bit.ly/Z66xJQ


Públicos Personalizados 
no Facebook

Públicos personalizados: como usar 
listas de e-mails para impactar clientes 

no Facebook

http://bit.ly/publicospersonalizados

http://bit.ly/publicospersonalizados


Power Editor

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/


Público personalizado ou 
Semelhante



Mais opções de segmentação

1

2

3



Processo de captação e 
comunicação

• 1º Crie um conteúdo para “trocar” pelo email;

• 2º Crie um aplicativo no ShortStack;

• 3º Use um fangate ou “mailgate”

• 4º Crie seu mailing pelo aplicativo;

• 5º Use o Power Editor e crie um público personalizado;

• 6º Crie anúncios segmentados;

• 7º Sorria! 



Facebook Exchange: 
remarketing no Facebook

Saiba mais: http://bit.ly/facebookexchange

http://bit.ly/facebookexchange


Como fazer para anunciar?



Intermediadores









Palavra-chave no título da 
página



Palavra-chave na 
descrição da página + 
URL do site



Posts com palavra-chave



Posts com palavra-chave



Palavra-chave na 
descrição de conteúdo



Palavra-chave na 
descrição de conteúdo





. LL Bean – Categoria 
Moda aventura

Porque é impressionante:

Este é um exemplo de que gosto muito, A empresa envia todos os produtos com frete 
gratuito para clientes no EUA e Canadá. LL BEAN trabalha com FACEBOOK postando 
comentários e suas diretrizes, com varias imagens de pessoas em aventuras e se 
divertindo. 

Existe ainda um campo com formulário de e-mail que inclui um opt-in, bem como Twitter 
e YouTube estes links estão acima da barra de rolagem. A página também usa uma 
imagem da barra lateral para se conectar a uma promoção relevantes e oportuna e inclui 
um guia personalizado para apoiar o seu novo programa de frete grátis.



. LL Bean – Categoria 
Moda aventura



Forma certa de atender os 
usuários

• atendimento e reclamações 
centralizados em uma aba 
específica para deixar 
recados



Forma certa de atender os 
usuários



Forma errada de atender 
os usuários

• O Bradesco alguns 
anos atrás deixa o 
mural aberto para os 
usuários serem 
atendidos

• Assim, a impressão ao 
acessar a página é que 
o banco só tem 
problemas

• O banco sequer posta 
conteúdo, e quem 
assina só recebe 
repostas a problemas





Visão geral

• Para ter acesso a painel administrativo você terá que ter no mínimo 25 curtir em sua Fan 
Page. Depois é só clicar em  Confira a novo recurso ... 



Visão geral

• Na visão geral você encontra as primeiras informações relevantes, mostra quantos fãs 
possui e o alcance de sua publicação.



Visão geral

• Veja os conteúdo que mais foram vistos pelo seu publico e alterne entre fotos, vídeos e 
textos, brinque com o conteúdo postando conteúdo mais serio e outros divertidos.



Visão geral

• Em paginas da parada ver os horários que o seus fãs ficam mais online isso é 
importante para gerar conteúdo, o ideal e alternar escrevendo na hora de maior 
pico e na menor porque seu conteúdo tende a ser apresentado para 20%, 
aumentando com o números de compartilhamento e os curtis.



• Analise qual é o tipo de conteúdo que esta sendo mais clicado.

Visão geral



Para se aprofundar

Melhores paginas do Facebook que você já viu. 
http://fullweb.com.br/as-15-melhores-paginas-do-facebook-que-voce-ja-viu/ 

Criar Fan Page 
http://fullweb.com.br/criar-fan-page/ 

Tudo sobre Facebook no meu blog: 
http://pontocomteudo.com/category/facebook-2/ 

Jon Loomer: www.jonloomer.com 

HubSpot: www.hubspot.com 

Facebook: www.facebook.com/business 

Facebook Help: www.facebook.com/help

http://fullweb.com.br/as-15-melhores-paginas-do-facebook-que-voce-ja-viu/
http://fullweb.com.br/criar-fan-page/
http://pontocomteudo.com/category/facebook-2/
http://www.jonloomer.com/
http://www.hubspot.com/
http://www.facebook.com/business
https://www.facebook.com/help


• E para o final vou lembrá-lo que este é 
um primeiro material é uma introdução 
sobre o Facebook. Gostaria de deixar uma 
ultima dica para você, continue lendo 
nosso post e nos seguindo no Facebook, 
comente e  estude cada uma das lições 
que viu aqui.

•Deixo meu contato 
contato@fullweb.com.br, para tirar 
algumas duvidas.

•acompanhe nosso post e bom trabalho

Conclusão

mailto:contato@fullweb.com.br
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