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Métricas como “interação” e “cliques” são menos importantes do 
que pensa. Para saber o desempenho dos seus anúncios veja 
estes pontos principais (e ignore o resto). Pode ler o artigo de 

suplemento a este PDF ao clicar aqui.

Para campanhas de geração de leads

Estas são as métricas importantes para quaisquer campanhas 
que levam tráfego para uma página de inscrição (onde se pede 
os dados do visitante, como nome e email).

 ` Impressões: o número total de vezes que o seu anúncio foi 
mostrado. Isto é diferente de Alcance, que é o número de pes-
soas que individualmente viram o seu anúncio.

 `CPM (Custo por 1000 impressões): o custo médio para mos-
trar o seu anúncio 1000 vezes. Pense no Facebook como uma 
etiqueta de preço: varia dependendo da procura do público 
que está a segmentar na altura que mostrar os seus anúncios. 
Nota: pode ser mais barato mostrar o mesmo anúncio num dia comparado 
com o próximo. Não tem grande controlo nisto, mas pode notar que alguns 
públicos resultam em maiores CPMs frequentemente. Isto é a lei da procura e 

oferta, portanto teste com públicos diferentes.

 `Frequência: o número médio de vezes que cada indivíduo viu 
o seu anúncio. É calculado pelas Impressões a dividir pelo Al-
cance. É uma métrica importante a ter em atenção, para não sa-
turar as pessoas com os seus anúncios. Gosto de manter a mi-
nha Frequência abaixo de 4 para anúncios mostrados na News 
Feed e abaixo de 8 para anúncios na barra lateral direita.

MÉTRICAS QUE INTERESSAM
Não se deixe enganar pelo Facebook

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/numeros-facebook-nao-interessam?utm_source=metricas queinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=artigonumerosfacebook
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 `Montante Gasto: quanto gastou a mostrar os seus anúncios 
até agora. O orçamento é definido por si na secção de Orça-
mento quando está a definir opções no Conjunto de Anúncios 
da sua campanha.

 `CTR (Taxa de cliques na ligação): a percentagem de pessoas 
que viram o seu anúncio e clicaram para ir para a sua landing 
page. É calculado ao pegar no número de Cliques na ligação a 
dividir pelas Impressões.

 `Cliques na ligação: o número de pessoas que clicou no seu 
anúncio e foram levadas para a sua landing page. Esta é uma 
boa métrica a ver para fazer uma estimativa do número de pes-
soas que visitou a sua landing page (a menos que esteja a en-
viar as pessoas para a mesma página a partir de fontes diferen-
tes, o que não aconselho).

 `CPC (Custo por clique na ligação): o custo médio de cada 
clique do seu anúncio para o seu website. É calculado ao pegar 
no Montante gasto a dividir pelo número de Cliques na ligação.

 ` Inscrições: o número de pessoas que se inscreveu na sua lan-
ding page após clicarem no seu anúncios Facebook. (Na lista 
das métricas, “Inscrições” não aparece. Procure pela conversão 
personalizada que criou na sua landing page.) 

 `Custo por inscrição: quanto lhe custou cada inscrição até 
agora. É calculado ao pegar no Montante gasto e dividir pelo 
número de inscrições.

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
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Para campanhas de vendas

Quando estou a usar anúncios para gerar vendas, estas são as 
métricas às quais presto atenção (muitas das quais são seme-
lhantes às anteriores).

 ` Impressões: o número total de vezes que o seu anúncio foi 
mostrado. 

 `CPM (Custo por 1000 impressões): o custo médio para mos-
trar o seu anúncio 1000 vezes.

 `Frequência: o número médio de vezes que cada indivíduo viu 
o seu anúncio. 

 `Montante Gasto: quanto gastou a mostrar os seus anúncios 
até agora. 

 `CTR (Taxa de cliques na ligação): a percentagem de pessoas 
que viram o seu anúncio e clicaram para ir para a sua sales 
page.

 `Cliques na ligação: o número de pessoas que clicou no seu 
anúncio e foram levadas para a sua sales page. 

 `CPC (Custo por clique na ligação): o custo médio de cada 
clique do seu anúncio para o seu website. 

 `Compras no site: o número de pessoas que se converteram 
como clientes a partir do seu anúncio. Precisa duma conversão 
personalizada na sua “thank you page” para onde as pessoas 
são levadas após efetuarem a compra.

 `Custo por compras no site: quanto cada venda custou até 
agora. É o Montante gasto a dividir pelos Checkouts.

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
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Para campanhas de “content awareness”  
(ex.: levar tráfego para artigos blog)

Invisto €50-100 euros por mês para fazer anúncios para os meus 
artigos mais populares.  Isto permite-me crescer a minha audiên-
cia e fazer retargeting a novos visitantes do site com anúncios 
diferentes mais tarde.  Eis as métricas que interessam.

 ` Impressões: o número total de vezes que o seu anúncio foi 
mostrado. 

 `CPM (Custo por 1000 impressões): o custo médio para mos-
trar o seu anúncio 1000 vezes. 

 `Frequência: o número médio de vezes que cada indivíduo viu 
o seu anúncio. 

 `Montante Gasto: quanto gastou a mostrar os seus anúncios 
até agora. 

 `CTR (Taxa de cliques na ligação): percentagem de pessoas 
que viram o seu anúncio e clicaram para o seu artigo ou página.

 `Cliques na ligação: o número de pessoas que clicou no seu 
anúncio e foram levadas para o seu artigo ou página.

 `CPC (Custo por clique na ligação): o custo médio de cada 
clique do seu anúncio para o seu website.

 ` Inscrições: o número de pessoas que se inscreveu na sua lan-
ding page após clicarem no seu anúncios Facebook. (Na lista 
das métricas, “Inscrições” não aparece. Procure pela conversão 
personalizada que criou na sua landing page.) 

 `Custo por inscrição: quanto lhe custou cada inscrição até 
agora. 

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
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Para anúncios de vídeo

 `Frequência: o número médio de vezes que cada indivíduo viu 
o seu anúncio. Mantenho a Frequência abaixo de 4 para anún-
cios News Feed e < 8 para anúncios na barra lateral direita.

 `Montante Gasto: quanto gastou a mostrar os seus anúncios 
até agora. O orçamento é definido por si na secção de Orça-
mento quando está a definir opções no Conjunto de Anúncios.

 `Visualizações de vídeo: o número de vezes que o seu vídeo 
foi visualizado por 3 segundos ou mais. Sim, eu sei que incluí 
isto na minha lista de métricas que NÃO interessam, mas está 
aqui para você ter um contexto para o resto dos números.

 `Tempo de visualização média do vídeo: a percentagem do 
seu vídeo que foi visualizado por todas as pessoas que viram o 
vídeo.

 `Visualizações do vídeo a 75%: a percentagem de pessoas 
que “visualizaram” o seu vídeo até 75% do seu todo. (Isto é qua-
se tão bom quanto ver até ao fim, não acha?)

 `Cliques na ligação: o número de pessoas que viu o seu anún-
cio de vídeo e clicou para ir para o seu site. Podem ter clicado 
num link no final do vídeo ou no post.

 `CPC (Custo por clique na ligação): o custo médio de cada  
um desses cliques para o seu site.

 ` Inscrições: o número de pessoas que se inscreveu na sua lan-
ding page após clicarem no seu anúncios Facebook. (Na lista 
das métricas, “Inscrições” não aparece. Procure pela conversão 
personalizada que criou na sua landing page.) 

 `Custo por inscrição: quanto lhe custou cada inscrição até agora.

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
http://joaoalexandre.com/como-instalar-pixel-facebook-wordpress#conversoes
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Normalmente os anúncios de vídeo são bons para levar tráfego 
para uma landing page e converter os visitantes em leads. No en-
tanto falei com algumas pessoas que tiveram várias visualizações 
do vídeo, mas poucos cliques para o site deles.

Mas há boas notícias no meio disto. 24 horas após a sua campa-
nha de anúncios de vídeo terminar, o Facebook dá-lhe um públi-
co de pessoas que visualizaram o seu anúncio (vídeo). 

Se quiser, pode fazer retargeting para essas pessoas com outros 
anúncios, talvez o típico anúncio de link, para promover a sua 
oferta (ex.: ebook) ou produto. Clique aqui para saber mais. 

Conclusão

Agora que sabe quais as métricas que interessam, pode 
mergulhar de cabeça nos seus relatórios e analisar as coisas 
como deve de ser.

Mesmo que chegue à conclusão que os seus anúncios não 
estão a ter o desempenho que gostaria que tivessem, pense 
nisto como um investimento, porque nós estamos basicamente 
a comprar informação sobre as pessoas através de anúncios 
Facebook, e isto vale ouro.

http://joaoalexandre.com?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=websitejoaoalexandre
http://joaoalexandre.com/poder-anuncios-video-facebook/?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=artigopoderanunciosvideo


Pronto para dominar os

Faça o Domínio Completo Anúncios Facebook, o curso 
online mais completo para criar campanhas de sucesso. 
Junta-se assim a um conjunto de empreendedores de 
sucesso onde pode tirar as suas dúvidas e questões no 
grupo. 

Ou em alternativa mais económica, pegue numa cópia 
do meu ebook Em Cheio, que lhe vai mostrar como 
chegar às pessoas certas no Facebook.

ANÚNCIOS FACEBOOK?

http://joaoalexandre.com/dominiocompleto/?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=cursodominiocompleto
http://joaoalexandre.com/emcheio-ebook/?utm_source=asmetricasqueinteressam&utm_medium=linkebook&utm_campaign=cursodominiocompleto

