


Somos uma empresa de consultoria e formação de Marketing Digital, 

especializada nas áreas de SEO, Google Ads e Web Analytics. Esta 

consultora foi fundada pelo Marco Gouveia, consultor e formador de 

Marketing Digital, que se iniciou nesta área em 2004. Estamos no mercado 

há cerca de três anos e, de momento, contamos com oito colaboradores. 

Somos uma consultora Google Partner Premier, premiada nos 

quatro trimestres consecutivos de 2019, pelo maior montante investido em 

Google Ads (superior a 4 milhões de euros nesse ano). 

Não somos prestadores de serviços, não trabalhamos numa ótica 

empresa-cliente, trabalhamos sim enquanto parceiros, com objetivo 

comum de ajudar as pessoas e as empresas a alavancarem a sua presença 

online. 

O que nós pretendemos é ser o parceiro da transformação digital 

em Portugal e além fronteiras. Acreditamos ser diferentes, não só, pelo 

nosso trabalho, experiência e conhecimento, mas sobretudo pela nossa 

essência, proximidade e transparência. Essas são as nossas verdadeiras 

vantagens competitivas. 

O que fazemos? 
Transmitimos todo o nosso conhecimento no digital.

O que nos inspira? 
O sucesso das pessoas.
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Facebook Ads

Antes de começares a criar a tua primeira campanha de anúncios 
no Facebook, deves ponderar sobre o objetivo final que pretendes 
alcançar: Pretendes aumentar o volume de vendas? Estás mais focado 
em gerar Brand Awareness? As mensagens são o teu forte?
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook

Opções de Otimização: 

● Anúncio de Brand Awareness
● Anúncio de recall 

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem
● Video 
● Slideshow
● Carrossel

Quando escolher o objetivo "Brand Awareness"?

O objetivo "Brand awareness" é uma boa escolha quando se pretende 
que as pessoas descubram a marca. Este objetivo também poderá ser 
utilizado para direcionar mais tráfego para o website.

Objetivo da campanha: Brand Awareness 

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook

Opções de Otimização: 

● Impressões
● Alcance

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem
● Video 
● Apresentação de slides 
● Carrossel

Quando escolher o objetivo "Alcance”?

Deves selecionar o objetivo "Alcance" se o teu objetivo for atingir o 
maior número possível de utilizadores na tua audiência, durante um 
curto espaço de tempo. Esta pode ser uma boa opção para promover 
ofertas de tempo limitado ou ao criar campanhas de remarketing.

Ao selecionares este objetivo, o Facebook irá focar-se em atingir o 
maior número de impressões possíveis, sem considerar os cliques e as 
ações realizadas pelas pessoas que visualizaram os anúncios.

Objetivo da campanha: Alcance

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Audience Network
● Messenger

Opções de Otimização: 

● Cliques em links
● Visualizações das landing pages
● Alcance único diário
● Impressões

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem
● Video 
● Apresentação de slides 
● Carrossel
● Colecção

Quando escolher o objetivo “Tráfego"?
Seleciona o objetivo "Tráfego" quando o teu objetivo é fazer com que 
as pessoas visitem o teu website ou blog - Por exemplo, se pretenderes 
que as pessoas leiam um artigo que acabaste de publicar, ou um case 
study deves selecionar este objetivo. 

Objetivo da campanha: Tráfego

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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É neste objetivo que consegues configurar a resposta a eventos e likes 

na página, opções que, anteriormente, tinham um objetivo único.

Plataformas:
● Instagram 
● Facebook

Opções de Otimização: 

● Alcance único diário
● Impressões
● Post Engagement
● Likes na página (apenas disponível para o FB)
● Event RSVPs

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem
● Video 
● Apresentação de slides 

Quando escolher o objetivo “Post Engagement"?
Neste objetivo, o Facebook irá mostrar os teus anúncios a pessoas que 
têm maior probabilidade de gostar, partilhar e comentar o teu post, ao 
menor custo possível.

Objetivo da campanha: Post Engagement

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Audience Network
● Messenger

Opções de Otimização: 

● Cliques em links
● Download de apps
● App Events
● 10 segundos de visualização de vídeo

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem única
● Vídeo único
● Carrossel
● Apresentação de slides

Quando escolher o objetivo “App Installs"?
Quando pretendes que as pessoas instalem e utilizem a tua aplicação 
móvel. 

Objetivo da campanha: App Installs

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Audience Network

Opções de Otimização: 
● 10 segundo de visualização de vídeo
● 2 segundos contínuos de visualização de vídeo

Formatos de anúncios suportados: 
● Video 
● Carrossel
● Apresentação de slides 

Quando escolher o objetivo “Visualização de Vídeo"?
Este objetivo é uma excelente opção para gerar brand awareness e 
para impactar audiências “frias” à medida que vão interagindo com a 
marca. Também é possível promover vídeos selecionando outros 
objetivos de campanha como “conversões” e “angariação de leads”. 

Objetivo da campanha: Visualizações de Vídeo

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Messenger

Opções de Otimização: 
● Leads

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem única
● Video 
● Carrossel
● Apresentação de slides 

Quando escolher o objetivo “Angariar leads”?
Escolhe este objetivo se pretendes recolher informações e detalhes de 
contacto da audiência, em troca de conteúdo de valor que possa ser 
descarregado. Em vez de enviares a lead para o website, podes 
recolher o seu nome, e-mail, número, etc. diretamente no Facebook. 

Objetivo da campanha: Lead Generation 

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Messenger

Opções de Otimização: 
● Mensagens (clique para o messenger)

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem única
● Video 
● Carrossel
● Apresentação de slides 

Quando escolher o objetivo “Angariar leads”?
Escolhe este objetivo se pretendes que a tua audiência inicie uma 
conversa contigo. As mensagens podem ser eficazes para gerar 
awareness, aumentar as vendas, entre outros. 

Objetivo da campanha: Mensagens

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Audience Network
● Messenger

Opções de Otimização: 
● Conversões
● Impressões
● Cliques em Links
● Alcance diário único
● Visualizações da landing page 
● App events (se tiveres selecionado a opção “app”)
● Mensagens (se tiveres selecionado a opção “messenger”)

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem única
● Video 
● Carrossel
● Apresentação de slides 
● Coleção 

Quando escolher o objetivo “Conversões”?
É o objetivo mais popular em campanhas do Facebook, pois é otimizado 
para gerar novas conversões, ou seja, ações que se pretende que os 
utilizadores realizem no website, como registos, vendas, downloads, etc.

Objetivo da campanha: Conversões
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Plataformas:
● Instagram 
● Facebook
● Audience network

Opções de Otimização: 
● Conversões
● Impressões
● Cliques em links

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem 
● Video 
● Carrossel 

Quando escolher o objetivo “Venda de catálogo”?
Este objetivo é destinado aos anunciantes que vendem uma ampla 
variedade de produtos e que atualizam o seu catálogo. Este objetivo 
também é utilizada para fazer campanhas de remarketing para 
impactar visitantes da loja online.ivo se pretendes que a tua audiência 
inicie uma conversa contigo. As mensagens podem ser eficazes para 
gerar awareness, aumentar as vendas, entre outros. 

Objetivo da campanha: Venda de catálogo

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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Plataformas:
● Facebook

Opções de Otimização: 
● Visitas à loja
● Cliques em links
● Alcance diário único

Formatos de anúncios suportados: 
● Imagem 
● Video 
● Carrossel

Quando escolher o objetivo “Visitas à loja”?
Este objetivo é destinado aos anunciantes que têm uma loja física e 
que procuram ter um maior número de visitantes. Este objetivo 
permite atingir pessoas que se encontram próximas do local.

Objetivo da campanha: Visitas à loja

Fonte: Facebook Blueprint Certification Exam (Markeko)
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