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Como otimizar suas 
conversões com 
Facebook Ads

A “taxa de conversão” 

é um termo altamente 

recorrente no universo 

digital

Para conquistá-la, é im-
prescindível um bom 
plano de marketing nes-

se ambiente. Quanto mais es-
tratégias o profi ssional utilizar, 
maiores as chances de alcançar 
bons resultados e, consequen-
temente, vendas, leads qualifi -
cados e audiência.

Anúncios on-line, principal-
mente em redes sociais, são as 
melhores formas de se fazer 
uma divulgação, dado o grande 
alcance que possuem. Um im-
portante aliado nesse sentido é 
o Facebook, especialmente se 
a estratégia envolver anúncios 
pagos. Mensalmente, mais de 
102 milhões de brasileiros 
se conectam à plataforma. A 
ampla possibilidade de seg-
mentação, o direcionamento 
e seus vários formatos tornam 
essa ferramenta uma excelente 
opção da equipe de marketing, 
independente do setor de atu-
ação da empresa. Todo tipo de 
venda é possível, desde que 
você tenha a estratégia certa.

Fazer uma boa campanha 
utilizando o Facebook Ads 
envolve muito mais do que 
impulsionar uma determina-
da publicação e segmentar 
o público que será atingido 
por ela. É preciso um objetivo 
claro, uma ação estratégica e 
atenção aos mínimos detalhes, 
principalmente em relação ao 
conteúdo, às imagens utiliza-
das e ao posicionamento do 
anúncio. Isso porque são várias 
as possibilidades que a rede 
social de Mark Zuckerberg 
oferece: é possível anunciar 
um produto ou serviço, um 
aplicativo para dispositivo 
móvel, fazer propaganda de 
um site ou de uma página es-
pecífi ca, impulsionar uma nova 
postagem de um blog, divulgar 
um evento, gerar leads, criar 
anúncios interativos, etc.

Para otimizar as conversões, 
um dos aspectos mais impor-
tantes é a segmentação. Sele-
cionar o seu público-alvo faz 
com que a publicação alcance 
justamente quem realmente 
importa para o seu negócio, 
aqueles que têm potencial de 
compra, seja por perfi l, por já 
ter interagido com sua marca 
ou mesmo por localização. 
A ferramenta oferece parâ-
metros como idade, gênero, 
informações demográfi cas e 
até os interesses dos próprios 
usuários. Costumo afi rmar que 
uma segmentação bem feita é 
o primeiro grande passo que 
diferencia um anúncio que 
realmente converte dos outros 
milhares que são encontrados 
por aí. É preciso pensar em 
quem é o seu público, o que 
eles esperam e quais ações 
os levariam a interagir com a 
sua marca.

Outra dica valiosa é acom-
panhar bem de perto o de-
sempenho da campanha – e 
isso pode acontecer em tempo 
real, inclusive. O Facebook 
Ads fornece vários relatórios e 
gráfi cos sobre o andamento do 
anúncio em questão. A partir 
dessas informações, é possível 
entender quais são os acertos 
e erros, fazer comparativos e 
modifi car uma divulgação que 
esteja em andamento, além 
de aperfeiçoar ainda mais as 
próximas ações. A posição do 
anúncio também é muito im-

portante e acredite: faz muita 
diferença dependendo do ob-
jetivo da campanha. Aqueles 
que fi cam localizados na coluna 
da direita, por exemplo, não 
são visíveis em dispositivos 
móveis – e se você se esquece 
disso, pode ter problemas no 
seu índice de conversões.

A melhor e mais completa 
ferramenta para a criação dos 
anúncios é o Power Editor, ofe-
recida pelo próprio Facebook 
e que também serve para o 
Instagram. Ela fornece diver-
sas opções de formato, como 
o Carrossel, Imagem Única, 
Vídeo Único, Apresentação 
Multimídia, Canvas e Facebook 
Messenger Ads. Com carac-
terísticas diferentes, cada 
recurso deve ser considerado 
de acordo com o seu objetivo 
e com o que quer mostrar e 
quem deseja atingir.

A questão do formato remete 
a outro quesito bastante impor-
tante: o design da campanha. 
Em um anúncio, o recurso 
visual é o que realmente capta a 
atenção das pessoas em um pri-
meiro momento. Só depois de 
ver a imagem é que o seu pos-
sível consumidor irá se ater ao 
texto. Os elementos visuais são 
essenciais. Você deve pensar 
no que essa imagem representa 
para a sua audiência: provoca 
empatia, identifi cação, desper-
ta a curiosidade? Além disso, 
conteúdos interativos geram 
valor e agregam novidade e 
entretenimento. Pesquisas e 
quizzes são bons exemplos 
de campanhas que podem 
se destacar no ambiente do 
Facebook.

Também recomendo sempre 
realizar testes com diferentes 
formatos de anúncios. Isso 
permite ver qual das versões 
gera maior número de conver-
sões dos seus usuários. Para 
garantir que você entenda 
exatamente qual elemento está 
afetando os resultados, um 
único item deve ser testado de 
cada vez. Há muitos fatores que 
podem ser avaliados: o texto, a 
chamada para ação, o horário 
de publicação, a imagem do 
anúncio, as cores, o ângulo 
da foto do produto, a duração 
do vídeo, a chamada do vídeo 
etc. Quanto mais informações, 
dados e números você gerar a 
partir dessas verifi cações, mais 
parâmetros vai ter para promo-
ver uma melhoria contínua das 
campanhas. Otimizar as suas 
conversões é uma questão de 
experimentar, anotar resulta-
dos e aprimorar.

Por fi m, destaco: é preciso 
contar com uma agência ou 
especialista que use as opções 
avançadas do Facebook Ads. 
Só assim, você pode fortale-
cer a veiculação do anúncio 
escolhendo a frequência e 
alterando dados de segmen-
tação do público em relação 
à sua publicação, ao período 
de conversão, ao “valor do 
lance” (que defi ne o custo por 
interação com o anúncio) e aos 
dias nos quais sua marca deve 
aparecer para o público.

Criar anúncios no Facebook 
pode parecer simples, porém 
não é uma tarefa fácil. Seja 
nessa plataforma, seja em 
qualquer outro tipo de cam-
panha, elaborar uma estratégia 
clara, profi ssional e que seja 
condizente com seus objetivos 
é fundamental para garantir 
bons resultados.

(*) É coordenador de
Growth Hacking da GhFly.

Raphael Oliveira (*)
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News@
MindManager para Mac agora é CorelDRAW

@ A plataforma de criação de ‘mapas mentais’ MindManager para 
Mac passa a ser comercializada no Brasil através da Corel Cor-

poration, marca canadense mundialmente reconhecida por sua linha 
de software para desenhos vetoriais CorelDRAW. O MindManager 
para Mac conta com programa de licenciamento em volume e pode 
ser baixado, em edição trial por 30 dias, no site (https://www.mindjet.
com/mindmanager-mac/. A empresa paulista Boxware, que já atuava 
como distribuidor Corel e MindManager, é a primeira distribuidora a 
integrar e disponibilizar as duas linhas aos revendedores no Brasil. 
Atualmente, o MindManager soma mais de 2,5 milhões de usuários 
e 4,5 mil clientes corporativos em todo o mundo, incluindo 83% das 
empresas listadas no ranking Fortune 100.

Capgemini é reconhecida em Serviços 
Gerenciados de Segurança

@A Capgemini, um dos líderes globais em serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização, foi incluída no Círculo dos Vencedores 

do “HfS Blueprint Report: Serviços Gerenciados de Segurança de 
2017”. O relatório se concentrou na identifi cação dos diferenciais 
mais relevantes dos prestadores de serviços gerenciados de segurança 
em duas categorias principais: inovação e execução. Assim, desta-
cou os pontos fortes da Capgemini na produção e entrega de SOC 
(Security Operations Center) multinível e de modelos de serviços, 
assim como na integração da segurança com soluções abrangentes 
de infraestrutura. 

Ipswitch fi rma aliança de distribuição com a 
EsyWorld

@A partir deste mês, a EsyWorld passa a distribuir as soluções de 
monitoramento de rede, servidores, máquinas virtuais, aplicações e 

transferência segura de dados da Ipswitch no Brasil. O acordo tem como 
objetivo ampliar o número de canais que atuam com a fabricante norte-
americana, capacitá-los e, consequentemente, aumentar a penetração dos 
produtos Ipswitch no país e suas vendas. Líder em softwares de monito-
ramento e gerenciamento de ambientes de nuvem, virtuais e em rede e 
de soluções de transferência de arquivos, a Ipswitch tem como seu carro 
chefe nestes segmentos, respectivamente, o What's Up Gold e MOVEit. 
Inicialmente, o foco desta aliança será promover e ampliar as vendas dessas 
soluções nos mais variados setores da economia, passando por pequenas, 
média, grandes empresas e órgãos públicos. (www.esy.com.br).

Ubook recebe investimentos e aquece o 
mercado de audiolivros

@A história do crescimento do segmento de audiolivros no mer-
cado mundial ganha mais uma página e o Brasil é o personagem 

central deste novo capítulo. Protagonista no cenário atual do mercado 
doméstico, o Ubook, primeiro serviço de audiolivros por streaming 
do País, acaba de conquistar mais um aporte de investimento para 
acelerar seus passos neste trajeto. O Ubook recebeu nesta semana 
R$ 3,2 milhões do Cypress M3 FIP, da Trivella Investimentos, uma 
gestora independente de recursos focada em empresas brasileiras de 
middle-market.

Nos últimos dias, a imprensa alertou sobre a presença de 
versões impróprias de vídeos com conteúdo infantil no 
YouTube. São paródias feitas em tom pornográfi co ou com 

conteúdos violentos, baseados em personagens e séries populares 
entre as crianças, como “Peppa Pig”, “Dora, a Aventureira”, “Bob 
Esponja”, “Vila Sésamo”, “Frozen – Uma Aventura Congelante”, 
entre outros. 

 
Para ajudar os pais a evitar que os fi lhos fi quem expostos a 

esses conteúdos impróprios no YouTube, os especialistas da 
ESET, fornecedora de soluções para segurança da informação e 
pioneira em proteção proativa, criaram o site DigiPais (https://
www.digipais.com.br). Trata-se de um guia voltado a ajudar os 
adultos a manter a segurança das crianças durante a navegação 
na internet. 

 
“É muito importante levar em consideração que sites como o 

YouTube possuem políticas para o conteúdo que pode ser carrega-
do, mas isso não garante que conteúdos impróprios para menores 
sejam postados. Sendo assim, algumas medidas permanecem nas 
mãos dos responsáveis pelas crianças. Um dos nossos objetivos 
é ajudar esses adultos, fornecendo informações e as melhores 
práticas para que todos possam desfrutar da internet de forma 
segura”, afi rma Camillo Jorge, presidente da ESET no Brasil.

 
Seguem abaixo algumas dicas da ESET América Latina para 

manter as crianças longe de conteúdos indevidos no YouTube:

1.  Utilize soluções para controle parental

Essas ferramentas permitem que os pais possam monitorar 
e limitar o tipo de conteúdo que uma criança pode ver usando 
um computador ou dispositivo móvel. É possível restringir a 
instalação de aplicativos baixados na internet, confi gurar o uso 
de certos tipos de programas, estabelecer regras para usuários 
com permissões diferentes, bloquear certos sites e registrar a 
atividade realizada por um determinado usuário.

 
O monitoramento das atividades online das crianças é realizado 

por meio de regras e fi ltros que impedem o acesso a conteúdos 
inadequados para uma idade específi ca. O controle parental 

Como evitar que 
crianças assistam vídeos 
impróprios no YouTube

Empresa lança o site DigiPais, com sugestões para proteger crianças e adolescentes de conteúdos 
pornográfi cos e violentos que utilizam personagens infantis

permite, por exemplo, fi ltrar conteúdos obscenos, pornografi a 
ou serviços que envolvam transações fi nanceiras. 

2. Use o YouTube Kids para restringir o conteúdo 

impróprio

Em 2016, foi lançado o YouTube Kids, um app gratuito do Google 
projetado para que as crianças possam assistir vídeos, canais e 
listas de reprodução apropriados para suas idades. Funciona de 
maneira muito similar ao YouTube, com a diferença de que antes 
do primeiro uso, os pais devem confi gurar os conteúdos que podem 
ser exibidos. Por exemplo, é possível desativar a possibilidade 
de as crianças façam pesquisas a partir do seu perfi l, ou defi nir o 
tempo máximo que elas podem gastar usando o aplicativo com um 
relógio temporizador. Além disso, no YouTube você pode ativar 
o "modo restrito", que permite fi ltrar conteúdos potencialmente 
inadequados em dispositivos diferentes.

3. Não deixe as crianças sozinhas na internet 

Se você possui um computador de uso compartilhado, é impor-
tante que ele fi que em uma área comum, onde os adultos possam 
ver o que está acontecendo e monitorem o tempo de conexão. 
Embora seja mais difícil controlar o uso da internet quando as 
crianças têm o seu próprio dispositivo móvel, o dever dos adultos 
responsáveis é de acompanhar cada momento da sua experiência 
online. Se isso não for possível, é necessário pelo menos que se 
verifi que com alguma regularidade o que acontece quando eles 
estão sozinhos usando a internet.

"Os PCs, smartphones e tablets são canais de entretenimento 
das crianças, que acessam a web à procura de material visual-
mente atraente para diversão e aprendizagem. Como sempre 
dizemos na ESET, o ideal é não negar acesso ou privá-los de 
usar a tecnologia, mas apoiá-los nessas atividades e construir 
uma relação de confi ança, explicando para eles os cuidados na 
navegação", completa Camillo.

Brasileiro ganha a vida na Itália com a ajuda 
de aplicativo de serviços

Nos últimos dois anos, o mercado de trabalho no Brasil mudou 
de forma preocupante, mais de 12 milhões de pessoas fi caram 
sem emprego no país. Para muitos, buscar outros países foi uma 
solução. Dados da Receita Federal mostram que em 2016 a insti-
tuição recebeu 40% a mais de declarações de saída defi nitiva do 
País, cerca de 51 para cada dia ante 36 no ano anterior. Renielton 
Santos é um dos milhares de brasileiros que optaram por escolher 
outro país para viver e encontrou no GetNinjas, aplicativo que 
conecta clientes a prestadores de serviço, uma solução diferente 
para trabalhar de forma liberal e conciliar retorno fi nanceiro com 
satisfação profi ssional. Atualmente morando na Itália, sexto país 
que mais recebe brasileiros segundo o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), ele usa o app para captar novos alunos e dar 
aulas a brasileiros via videoconferência

Uso de ferramentas da internet para 
facilitar o dia a dia, como comparadores 
de preços e produtos e sites de relacio-
namento, são cada vez mais comuns para 
pessoas dessa faixa etária. 

Uma pesquisa realizada pelo Zoom 
(www.zoom.com.br), site e app compa-
rador de preços e produtos, em parceria 
com a Consumoteca, com 4 mil pessoas, 
para traçar o perfi l dos e-consumidores, 
revela o aumento da participação das 
pessoas acima de 50 anos ao e-commerce. 
Embora a faixa etária dos e-consumidores 
seja bem diversifi cada, a fatia representa-
da pelas pessoas dessa idade concentrou 
18% dos entrevistados. 

O público nessa faixa etária está cada 
vez mais conectado. Um estudo recente 
do Instituto Locomotiva revelou que o 
número de pessoas acima de 60 anos 
conectadas à internet aumentou 940% 

nos últimos oito anos, o que equivale a 
4,8 milhões de novos internautas. “Diante 
disso, há um avanço da participação dessa 
parcela da sociedade, que agora veem a 
internet como um facilitador para diver-
sas fi nalidades, o que inclui pesquisar e 
comprar online”, analisa Thiago Flores, 
diretor executivo do Zoom. 

“O uso de comparadores de preços e 
produtos, por exemplo, permite a esse 
público ter acesso a uma imensidão de 
ofertas para pesquisar e encontrar o 
produto que desejam, enquanto em lojas 
físicas fi cam restritos a pesquisas apenas 
em lojas nas proximidades”, comenta 
Flores. “Se as primeiras experiências 
de compras forem positivas, a pessoa se 
tornará com certeza um e-consumidor e 
não terá mais receio de usar a internet 
para esta e outras fi nalidades. É o que 
temos visto acontecer e o que explica 

o aumento da fatia desse público no e-
commerce”, comenta.  

Essa realidade também foi notada 
pelo Match Group LatAm, empresa de-
tentora das marcas ParPerfeito, Divino 
Amor, SingleParentMeet, OurTime e 
G Encontros, que em outubro de 2016 
trouxe para o Brasil o OurTime (www.
ourtime.com), site de relacionamento 
para pessoas acima de 50 anos em bus-
ca de uma relação duradoura.  “O site 
existe desde 2011 nos EUA e diante do 
aumento da adesão de pessoas acima de 
50 anos aos sites de relacionamento, o 
Brasil foi escolhido para ser o próximo 
país a receber o produto”, explica Mariana 
Frensel, gerente de marketing do Match 
Group LatAm.  “O OurTime está fazendo 
muito sucesso nesses primeiros meses e 
já conta com 20 mil usuários por mês”, 
comemora.

Pesquisa revela avanço da adesão ao 
e-commerce por pessoas acima de 50 anos


