
Anúncio patrocinado: Conceitos básicos 
para fazer anúncios nas redes sociais

HENRIQUE PERON TEIXEIRA



Por que mo)vo devo anunciar no 
Facebook ou Instagram Ads?



Edge Rank
O EdgeRank é um algoritmo que determina qual o alcance que as publicações de uma Fan Page 

terão em função do histórico do conteúdo publicado na página.

O EdgeRank é um critério para avaliação de tudo que é postado na página e seu impacto sobre a 
audiência. É baseado nele por exemplo, que o Facebook determina o que deve ou não ser exibido 

no Feed de NoGcias dos fãs da página.

Através do EdgeRank, cada post que é publicado recebe uma pontuação que irá determinar qual 
será o seu grau de exposição. Se a pontuação é baixa, muitas pessoas não irão vê-lo. 

Inversamente, se a pontuação é alta, maior é a distribuição do post e consequentemente maior 
será o destaque dado a ele.



Dinâmica no Facebook

Afinidade: quando o autor da publicação e seus amigos interagem, seja visitando o perfil, 
deixando comentários, visualizando fotos ou cur=ndo o conteúdo, o EdgeRank interpreta 

isso como um sinal de que a afinidade entre esses usuários está aumentando. 
Conseqüentemente, as futuras publicações desses amigos terão um peso maior e podem 

aparecer no mural com mais frequência. 



Dinâmica no Facebook

Relevância: quando um novo objeto é publicado, primeiramente ele vai aparecer para os 
amigos que possuem mais afinidade. Conforme essa publicação vai sendo comentada, 

cur=da e/ou compar=lhada, o objeto é exibido para mais pessoas. 



Dinâmica no Facebook

Tempo: o EdgeRank leva em consideração há quanto tempo o objeto foi publicado. 
Postagens mais novas são mais relevantes do que as mais an=gas, e essas tendem a sumir 

do mural. 



Dinâmica no Facebook

Muitas reclamações ou pessoas ocultando a publicação = queda no EdgeRank





Como melhorar Edge Rank

Conteúdo de Maior Peso (fotos e vídeos)

Conteúdo de Maior Engajamento

Incen<ve a Interação (CTA - Call to ac<on – ex: comente)

U<lize Horários de Pico



Gerenciamento de fanpage

Linguagem de conversa, linguagem proa=va. 

Atualizações com 80 caracteres (ou menos) possuem taxas de engajamento 27% vezes 
MAIORES que atualizações maiores.

Atualizações que terminam com uma simples pergunta recebem 15% mais engajamento. 
Imagens são o conteúdo com maior interação. 



Gerenciamento de fanpage

Seu fã deve ser o primeiro a saber: perguntas, segredos, MAKING off – dê algo de valor 
único. 

Lançamentos exclusivos ou novidades.



Gerenciamento de fanpage

Humor pode tornar seu conteúdo mais leve – talvez, mais viral.

A grande maioria das marcas consegue imprimir o toque de humor (não precisa ser piada 
– o “bom humor” é o alvo) 



Gerenciamento de fanpage

Promoções ajudam em momentos de transição (novas páginas, comemorações, expansão
de páginas). Entretanto, cuidado para não viciar – concursos semanais ou até quinzenais 
podem ser prejudiciais e atrair somente quem quer ganhar algo (não o fã de verdade). 

A moda agora: mini-concursos. Perguntas rápidas que dão algum brinde ou pequenas 
compe=ções de comentários. Tudo misturado com engajamento. 



Gerenciamento de fanpage

Então, onde estão os links para seus produtos com opção de comprar? Onde estão os 
descontos, cupons de 10%-30% para fãs? Benejcio claro, direto e real.

Tudo isso precisa fazer sen=do com o OBJETIVO e o seu PÚBLICO!



Uso de Hashtags
Quando uma publicação no Instagram faz uso de ao menos uma hashtag, ela promove 12,6% mais 
engajamento do que um post que não usa.

Conheça outros beneCcios de usar hashtags com uma estratégia bem desenvolvida:

• Ajudam você a aHngir o público-alvo que deseja

• Aumentam as curHdas em suas fotos e vídeos

• Melhoram o engajamento do seu perfil
• Promovem uma imagem posiHva do seu negócio

• Você ganha mais seguidores do seu nicho.



Uso de Hashtags
Toda vez que você inserir uma # seguida por uma palavra ou pelas primeiras letras dela terá acesso a várias 
possibilidades no campo de busca. Cabe a você selecionar as melhores delas.

Algumas dicas para achar as melhores hashtags do Instagram:

• Atualize sua bio com as hashtags que definem seu perfil, seja você um simples usuário, empresa, freelancer ou influenciador digital

• Inclua pelo menos uma hashtag de localização, como a cidade em que está, pois isso ajuda a segmentar ainda mais seus posts

• Pesquise sobre a sua audiência para invesBgar o que estão buscando

• Faça testes ao incluir hashtags que os concorrentes usam para ver o que gera mais engajamento

• Inclua neles as hashtags mais usadas pelos influenciadores do seu nicho

• Misture hashtags em inglês com hashtags em português para avaliar quais opções gerar mais retorno

• Use buscadores de hashtags, como o Postcron, Tagboard ou Rite Tag, para encontrar sugestões relacionadas aos seus posts.



Principais Erros
1 – InvesHr no Facebook ou Instagram sem invesHr em artes elaboradas e fotos (criaHvos).  A nova 
Hmeline é feita em função de imagens – e elas conHnuam em destaque no Edge rank.

2 – Pensar somente em Facebook ou Instagram. 

3 – Achar que já sabe tudo sobre Facebook ou Instagram.

4 – Pensar que o Facebook já chegou no limite de usuários, principalmente no Brasil.

5 - Achar que o Facebook morreu ou que vai virar um novo Orkut.



Qual o obje)vo principal?





Qual o público principal?
E o secundário?



h"p://peron.com.br/facebook/publicos

Criar públicos

http://peron.com.br/facebook/publicos




h"p://peron.com.br/facebook/biblioteca-ads

Analisar anúncios dos concorrentes

http://peron.com.br/facebook/biblioteca-ads




h"ps://business.facebook.com/

Gerenciador de Anúncios
Business Manager

https://business.facebook.com/




h"p://peron.com.br/facebook/grid/text-overlay

Ferramenta oficial
verificação de texto na imagem

http://peron.com.br/facebook/grid/text-overlay




h"p://peron.com.br/facebook/grid/check-image

Ferramenta não-oficial
De Checagem de Imagem com Grid

http://peron.com.br/facebook/grid/check-image





