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PRIMEIROS PASSOS

O que é preciso para poder começar a
patrocinar?
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 Antes de qualquer coisa, você precisa de
3 itens básicos para começar a fazer patrocínios
dentro do Instagram/Facebook, são eles:

• Uma página no Facebook
• Uma conta PROFISSIONAL no Instagram
• Um conta de anúncios

 Mesmo que você não vá usar a página no
Facebook, ela é necessária para poder ter uma
conta de anúncios.

 Caso você não saiba como criar uma conta
de anúncios, basta você digitar no nosso amigo
Google: “como criar uma conta de anúncios no
Facebook”, que terá um passo a passo simples
para você seguir.
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PÚBLICO DE INTERESSES

Como criar seus primeiros públicos?

 Para quem está começando os patrocínios
agora, ou para quem já faz, essa é uma metodologia
eficiente para testar públicos com base em
INTERESSES.
 Vamos organizar nossos públicos em
diferentes segmentações para facilitar nossa análise
no futuro.

• Unitário
• Generalidade
• Grupo
• Muito Louco

 Antes de criá-los, vamos entender melhor
como elas funcionam:

 -Unitário o próprio nome já diz nè, apenas
UM interesse. Você vai escolher o interesse que
mais tem a ver com o seu nicho. (Ex: estética).
 - Generalidade vamos dividir em 3
subgrupos:
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PÚBLICO DE INTERESSES

• Possivelmente
• Provavelmente
• Com Certeza
 Você vai pensar em um interesse e vai se fazer
a seguinte pergunta: “A pessoa que gosta disso, vai
ter interesse no meu negócio? Possivelmente?
Provavelmente ou Com certeza?”. Sendo
“Possivelmente” 50% de chance para sim quanto
para não. “Provavelmente” mais chance de Sim do
que Não. “Com Certeza” NÃO RESTA DÚVIDA.
 - Grupo vamos segmentar o seu negócio em
pequenos grupos de semelhança. Por exemplo:
Produtos para Limpeza de Pele; Produtos para
espinhas; Coisas referentes a banheiro;
 - Muito Louco é aquele que não tem muito
sentido real, você vai colocando tudo misturado que
você acha que a pessoa pode gostar, que na sua
cabeça, também vão gostar do seu negócio.

 Vou colocar prints da tela para você aprender
o passo a passo de como criar cada um deles ok!
Vamos lá.
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 Clique na setinha à direita para abrir o
menu e clique em “Gerenciar anúncios”.

 

CRIANDO OS PÚBLICOS

Siga as orientações em AMARELO
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 Você será redirecionado para sua conta. Lá
você irá clicar no menu à esquerda e em seguida em
“Público”.
 

 Em seguida você será direcionado para a
próxima página:

CRIANDO OS PÚBLICOS
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CRIANDO OS PÚBLICOS
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Você irá clicar no botão “Público Salvo”.

Em seguida essa janela irá abrir.
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Você irá preencher as lacunas em amarelo:

CRIANDO OS PÚBLICOS
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 • Nome do seu público de acordo com as
segmentações explicadas anteriormente: (Ex:
Interesses - Unitário);
 • Localização que está o seu público;
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• Idade média que você entende que se interessa-
riam pelo seu negócio;
• Gênero que corresponde a seu maior público;
• E enfim, os interesses.
 Observe que nessa opção, você poderá clicar
em “Sugestões” para poder lhe dar auxílio e clareza
nas escolhas.
 Se você clicar em “Procurar”, você poderá
explorar interesses por categorias, sendo também
de grande ajuda.
 Como mostrado no vídeo, você irá criar
os públicos seguindo as segmentações explicadas
anteriormente por Unitário, Generalidade Grupo
e Muito Louco.
 Conselho: crie 3 Unitários; 1 Generalidade
possível, 2 Generalidade Provável e 1 de Generalidade
Com certeza; 5 Grupo; 2 Muito Louco;

Obs: passe o mouse em cima dos ícones com
a aparência abaixo. O próprio Facebook te explica

cada passo ao longo do caminho.
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 Após preencher todas as lacunas, você irá
clicar em “Criar Público Salvo”.
 

 Você poderá ver o seu público criado com seu
respectivo tamanho. Para criar mais públicos, clique
no botão azul “Criar Público”. 

 Após a criação de todos os públicos, iremos
criar a primeira Campanha de Engajamento. 
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E essa é a cara do nosso Gerenciador de anúncios.
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CRIANDO A CAMPANHA
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 Você irá escolher o seu Objetivo de Campanha,
no nosso caso será Envolvimento. Depois clique no
botão “continuar”.

Clique no botão “Criar”.
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 Em Campanha coloque o nome e clique
no botão Avançar.

CRIANDO A CAMPANHA
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CRIANDO A CAMAPANHA
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 Em Conjunto de Anúncio, preencha o Nome,
o seu orçamento diário e o período em que a
Campanha deve ficar ativa (7 dias).
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 Role para baixo para que você possa colocar
o seu público salvo.

CRIANDO A CAMPANHA
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 Role para baixo para que você possa colocar
o seu público salvo.

CRIANDO A CAMPANHA
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 Role para baixo e selecione a opção
“Posicionamentos Manuais”. Em seguida desabilite as
caixinhas “Facebook” e “Audience Network”. Em
seguida clique no botção avançar
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 Nomeie o seu Anúncio. Selecione a página e
o Instagram que serão veiculados. Depois clique em
“Selecionar publicação”.

CRIANDO A CAMPANHA
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 Clique em “Instagram” e em seguida escolha
qual publicação vocêr deseja impulsionar e clique no
botão Continuar.

Depois disso é só clicar no botão Publicar.

CRIANDO A CAMPANHA
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Agradecemos a parceria e nos vemos em breve.
Um abraço e sucesso!

SUA CAMPANHA ESTÁ NO AR!
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 Finalizamos nossa Campanha. Aguarde sua
campanha estar ativa e corrija quaisquer erros que
possam ter ocorrido.
 É possível duplicar o seu conjunto de
anúncios e trocar apenas os públicos que você criou,
assim você poderá testar qual deles performa melhor
para o seu negócio.

 Por enquanto é isso pessoal.
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