
EDIONE MACHADO 

Material de apoio: 



Para criar uma conta no Gerenciador de Negócios basta:

Entrar no Facebook Business no endereço business.facebook.com

No canto superior direito Clique no botão AZUL Criar Conta;



Escrever o nome da empresa ou agência a qual vai representar, 

adicionar o Nome da Pessoa mais o e-mail*;

Cadastre sua págiina do facebook e a sua conta de anuncios



Acesse o seu gerenciador de anuncio, 

pode ser em qualquer uma das abas abertas



Para começar, é só clicar no botão verde “+ Criar”

Depois, escolha o objetivo que você pretende atingir com

a campanha. no nosso caso vamos escolher:

Conversões 

Clicar em 

continuar

Clicar em 

Criar



Aqui você só vai escolher o nome da sua campanha,

você pode colocar, Campanha WahtsApp

Escreva aqui: 

Campanha WahtsApp

Clique em avançar



Aqui você só vai escolher o nome do conjunto de anúncio

Aqui você vai colocar

a região que você vai

anunciar, Ex: São

Paulo

Isso vai facilitar o seu

entendimento dizendo que

essa é a campanha é para

são apulo. 

Aqui, você deixa em site



 o valor que você vai investir por

dia.

Data de início da sua campanha 

data de termino da sua campanha

Aqui você vai escolher:



Aqui você vai colocar  a cidade ou o bairro que você

pretende atender.

Deixe a idade bem aberta, ex: 35 - 65 anos, observe

depois de 4 dias qual foi a idade que mais clicou no

seu anúncio.

Sua cliente ideal é mulher, sendo assim, escolha

aqui mulheres



Em direcionamento detalhado, clique em PROCURAR

Depois clique em COMPORTAMENTO 



Pessoas no Brasil que preferem

produtos de valor intermediário e

alto

Pessoas que preferem produtos de

valor alto no Brasil

Comportamento

Depois clique em:

Classificação do consumidor.

Escolha a opção: 

Brasil

Selecione os dois itens:



Viajantes internacionais frequentes

Clique em PROCUPRAR novamente

Depois em: Comportamento

Role a barra até o final e encontre:

Viagem

Selecione o item:



Depois você vai digitar na buysca,

BENS DE LUXO

e vai selecionar a caixinha

Agora você pode clicar em:

AVANÇAR



Aqui você vai escolher o nome do

seu anúncio. 

Eu sugiro você colocar o nome de

acordo com a mídia que você vai

usar. 

Ex: 

Foto - relógio, caso você tenha uma imagem

para vender o tempo para sua cliente ideal.

Carrossel....

Vídeo...



Aqui você vai selecionar o tipo de

mídia que você vai usar. 

Sugiro você começar pelo simples,

uma imagem ou um vídeo. 

Casso você tenha, mais de uma imagem, ela entra em

carrossel, o mesmo acontece com o vídeo, caso você

tenha, dois vídeos de um minuto cada que se

complementam, ele entra em carrossel



ADICIONAR MÍDIA:

Aqui você vai adicionar sua mídia,

seja ela em vídeo ou em imagem. 

TEXTO PRINCIPAL:

Aqui você vai colocar a descrição

do seu anúncio. 

TÍTULO OPCIONAL:

Aqui você coloca uma chamada

para ação, ex: Clique e saiba mais! 

DESCRIÇÃO OPCIONAL:

Aqui você vai colocar um texto

pequeno na intenção de reforçar o

anúncio. 

ex: Quer se livrar da bagunça?

Clique aqui para subir

a sua imagem

Clique aqui para 

 inserir a descrição do

seu anúncio 

Clique aqui para 

 inserir a chamada

para ação. 

Clique aqui para 

 inserir o texto de

reforço. 



Deixe o item de site selecionado e

insira o link do WhatsApp no

espaço indicado.

Aqui você vai colar o

link do WhatsApp

Deixe o site

selecionado

Aqui você pode escolher o botão de

SAIBA MAIS! este é o botão que vai

aparecer lá no seu anÚncio,

incentivando o seu cliente a clicar e

entrar em contato com você via

WhatsApp.

PRONTO, agora é só

clicar em publicar e

esperar o Facebook

liberar o seu anúncio



Mais de 40 aulas gravadas

Oficina de vídeos

Oficina de Canva

Encontro todas as terças para tirar suas dúvidas

Mais de 200 títulos de postagem para você posta

todos os dias e muito mais! 

Faça parte do método: 

EDIONE MACHADO 

EU  QUERO!

https://www.edionemachado.com.br/cursoedionemachado

