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O

mundo digital evoluiu de uma forma inesperadamente rápida.
Antigamente, as gráficas e a impressão trabalhavam a todo o gás
para comunicar ao mundo as novidades e os novos lançamentos
de produtos, e ninguém esperaria as alterações irreversíveis que rapidamente sofreram na sua forma de trabalhar e de ver os negócios. Com o
crescimento e o avanço da Internet, milhões de pessoas começaram a
utilizar a tecnologia para propagar as suas ideias, o seu conhecimento,
divulgarem os seus produtos e fazerem tudo aquilo que no passado estava
geograficamente limitado. Hoje, não há barreiras.
Com o crescimento da Internet surge, em 2004, o Facebook, rede
social que, ao longo dos últimos 14 anos, tem criado, de uma forma
totalmente disruptiva, novas formas de interagir com clientes, de comunicar o lançamento de produtos e de trabalhar a cultura de uma marca.
Hoje, invariavelmente, o Facebook é a ferramenta de eleição para qualquer pessoa que pretenda conectar-se com os seus amigos, familiares,
marcas de que gosta ou, simplesmente, descobrir novas fontes de informação e partilha de conhecimento, seja através de páginas, grupos, partilhas, eventos, etc.
Com um lançamento restrito na Universidade de Harvard, e com
acesso limitado apenas a alunos, o Facebook cresceu para uma ferramenta utilizada por 1,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo. No dia
27 de agosto de 2015, o fundador da rede social, Mark Zuckerberg,
anunciava ao mundo um novo objetivo alcançado: mil milhões de pessoas acederam ao Facebook num único dia (24 horas), o que, em termos
estatísticos, representa uma em cada sete pessoas no mundo. A juntar a
17
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isso, o Facebook alimenta, neste momento, 40 milhões de pequenos
negócios em todo o mundo, que utilizam a plataforma para gerar vendas,
comunicar com os fãs e clientes e trabalhar de perto a cultura da empresa e marca junto de quem mais gosta dela.
É impossível fugirmos à realidade. E o Facebook é uma extraordinária plataforma para não só criar relações de amizade e estabelecer contactos profissionais, como, essencialmente, para divulgar novos negócios, novos produtos e encontrar clientes em todo o mundo que estejam
interessados no que o leitor tem para vender. E o melhor de tudo é que
o Facebook ainda agora começou, o que significa que muito ainda existe para explorar na rede e que muita coisa ainda está por vir.
No que toca ao Facebook, o Luciano Larrossa é um dos profissionais
mais competentes e atualizados do mercado. Tive a oportunidade de
acompanhar o seu percurso de perto, aprender com ele através das suas
turmas do curso Facebook para Negócios e de privar em almoços e jantares de negócios. Isso deu-me uma bagagem e um conhecimento tremendos, que me ajudaram a alavancar mais rapidamente os meus negócios e
startups. E, naturalmente, este livro é uma oportunidade incrível para
todos os que procuram entender como funciona por dentro o Facebook
e como é possível tirar partido das suas ferramentas para gerar vendas,
novos negócios e novas oportunidades de uma forma nunca antes vista.
O Facebook mudou o modo como comunicamos e o leitor precisa
de mudar a maneira como o seu negócio comunica.
Comece por este livro. Não se vai arrepender.
Paulo Faustino
CEO @ GetDigital
www.getdigitalportugal.pt
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A

forma de as empresas comunicarem com os seus clientes tem
mudado muito ao longo dos últimos anos. Enquanto, antigamente, as empresas utilizavam um site estático para comunicarem com os clientes, hoje em dia, as marcas podem interagir de uma
maneira muito mais dinâmica e eficiente. Este é um período completamente novo para o ramo da comunicação, o que tem obrigado muitas
empresas e profissionais a adaptarem-se a esta mudança.
O Facebook tem sido um dos principais pilares desta revolução.
Nunca na história da Internet uma rede social criou uma interação tão
grande entre as pessoas como faz atualmente o Facebook. São mais de
mil milhões de utilizadores que interagem entre si durante largas horas
do dia, partilhando informações, imagens e produtos. Um fenómeno
nunca antes visto e que tem sido aproveitado por várias marcas, que veem
no Facebook uma excelente forma de conquistarem mais clientes e aumentarem as vendas.
As empresas têm, atualmente, uma oportunidade única de interagir
com os clientes atuais e potenciais. Tornou-se mais fácil chegar a um
público mais vasto, com menor custo, tornando obsoletos os anúncios
nos meios de comunicação tradicionais.
Apesar de todas as vantagens que o Facebook oferece, ter uma página não é o suficiente para conseguir ser bem-sucedido nesta rede social.
Criar a página é, na verdade, apenas o primeiro passo. Aliás, se alguém
o tentar convencer de que para ter sucesso no Facebook ou no Instagram
basta criar uma página e começar a publicar conteúdo, fuja a sete pés.
O número de fãs que uma publicação sem qualquer investimento atinge
19
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é extremamente reduzido e esta não pode ser considerada uma estratégia
rentável a longo prazo, pelo menos para a maioria dos casos. Para ter
sucesso no Facebook, hoje em dia, é necessário um orçamento mensal
para investir em anúncios. Mas tenha calma: durante todo o livro, vou
explicar como investir e ter retorno.
Não quero que deite dinheiro ao lixo. Ao longo das próximas páginas, vou explicar como pode investir e recuperar dinheiro com os
anúncios de Facebook. Este é o jogo que vamos jogar daqui para a frente.
E não se preocupe, pois não vamos precisar de valores exorbitantes.
No Facebook, com apenas 10 ou 20 euros pode chegar a milhares de
pessoas e ter retornos dez a 20 vezes desse valor.
Nos últimos anos, tenho trabalhado na gestão de anúncios no Facebook com os mais variados tipos de clientes. Ajudei empresas a venderem
capas para telemóveis, seguros, imóveis, perfumes, cursos de inglês, livros/
/e-books, serviços de cabeleireiro, aluguer de carros, serviços de design e
até aplicações para telemóveis. O Facebook é, atualmente, um media que
permite vender praticamente todo o tipo de negócios com um retorno
enorme sobre o investimento.
Acredito que, neste momento, se esteja a perguntar a si mesmo: Será
que o Facebook serve para o meu negócio?
Para 99% dos casos, a resposta é um redondo sim.
Mas, claro, é necessário que saiba como fazê-lo. Caso contrário, estará a desperdiçar dinheiro sem ter retorno. Não se preocupe, pois, com
este livro, terá os conhecimentos necessários para começar a perceber
o potencial do Facebook.
A metodologia que vou explicar neste livro tem sido aplicada por
milhares de pessoas que assistiram aos meus cursos e palestras e que tem
resultado em vários casos de sucesso, tanto em Portugal como no Brasil.
É radiante saber que uma metodologia de trabalho conseguiu tirar da
falência uma empresa de cursos de línguas ou que ajudou um salão de
cabeleireiro a passar de zero funcionários para nove no espaço de um
ano.
Este livro, tal como toda a metodologia do Facebook para Negócios,
está dividido em três partes. Na primeira, vai aprender os conceitos
básicos de uma estratégia dentro do Facebook. Como criar uma página
20
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e conteúdos que giram interação com a sua comunidade. A criação de
uma página e a divulgação de conteúdo relacionado com o seu negócio
é a base que sustenta toda a estratégia. Sem ela, seria impossível anunciar
e investir no Facebook.
Na segunda parte, vou falar sobre aquilo que tem mudado o rumo
de muitos negócios: os anúncios do Facebook. Vou explicar como pode
anunciar, quais as principais métricas que devem ser analisadas e ainda
como pode otimizar os seus anúncios de forma a pagar menos ao angariar cada novo cliente.
Na terceira e última parte, vou revelar algumas aplicações que vão
otimizar o seu trabalho no Facebook, fazendo-o ganhar tempo e melhorar a qualidade das suas publicações e anúncios. Vou listar algumas das
apps que uso e que podem ser fundamentais para ter uma experiência
positiva na maior rede social do mundo.
Depois de ter falado um pouco do potencial do Facebook, está na
hora de criarmos a nossa página e fazermos os nossos primeiros anúncios.
Preparado(a)?
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