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AULA 1

Como encontrar o público ideal para os 
seus anúncios no Instagram

BEM VINDOS, BEM VINDOS à Semana dos Anúncios no Instagram! A nossa tão esperada aula 01: 

Como encontrar o público ideal para os seus anúncios no Instagram.

E eu vou ser sincero com vocês, já faço esse negócio de live tem muito tempo, já são quase dois 

anos fazendo live TODA terça-feira às 3 horas da tarde. Mas hoje eu estou com a sensação de 

que é a minha primeira live. Porque é um evento especial, a Semana dos Anúncios no Instagram 

é uma parada muito massa que a gente está fazendo junto. 

Enfim, um pouquinho nervoso, mas segundo meu amigo Fábio Ricotta esse nervosismo é bom. 

Isso mostra que coisas boas estão prestes a acontecer, e a gente está prestes a destruir tudo 

aqui nessa aula. Trazer o melhor conteúdo possível para vocês que estão aí do outro lado sobre 

como anunciar no Instagram.  

E a preparação para essa semana está gigantesca, investimos pesado nos anúncios para reunir 

essa galera aqui hoje. Investi o meu tempo pesado pra organizar os conteúdos e eu garanto pra 

vocês que eu vou dar o meu melhor, não vou economizar no conteúdo pra trazer o melhor que 

eu tenho sobre como anunciar no Instagram pra ti que tá aí do outro lado. 

Então boooora pro conteúdo?

Bate papo Jedi: (00’00’’)
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Como vai funcionar a Semana dos Anúncios 
no Instagram?  (8’25’’)

As aulas ao vivo:

Todas aulas ao vivo vão ser compostas por um conteúdo e por missões, que sempre vou passar 

pra vocês no final da aula. E tu não tem muito tempo pra concluir as missões, afinal são 24 horas 

pra executar. É tipo Jack Bauer. #jackbauer

E as missões existem pra vocês colocarem a mão na massa, de nada adianta vocês virem aqui “ai 

que legal, Semana dos Anúncios no Instagram”. E depois não executar nada, põe isso na tua cabeça: 

O mundo das pessoas que tem sucesso é construído com base na execução, e não com base 

no mimimi, na procrastinação e no “depois eu faço”. Tu só começa a ter resultado quando tu 

decide fazer algo AGORA, não tem essa de “ai vou esperar eu ficar pronto pra fazer isso”. Se tu ficar 

esperando esse momento chegar, nunca vai sair do lugar.

Os materiais PDF:

Os materiais são produzidos enquanto a aula está acontecendo, a equipe vira a noite pra produzir 

o melhor material PDF possível pra vocês. O carinha do PDF simplesmente escreve um livro de 

hoje quando termina a aula até amanhã de manhã. 

Até de manhã ele termina o PDF e eu mando pro designer deixar o PDF lindo, maravilhoso, 

bonitão. E eu disponibilizo o material PDF pra vocês.

“Pedro, onde é que eu consigo o material PDF?”

Tu consegue o PDF no Blog de Lançamento, que é basicamente um lugar onde essa aula tá 

rolando nesse exato momento também. E lá tem um botão pra tu baixar o material PDF:
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O link do blog de lançamento é: 

E assim que o PDF estiver pronto, lindo, vai estar disponível pra vocês no botãozinho de download 

PDF (2).

Ou então no meu canal do Telegram:

Eu sugiro que vocês entrem no meu canal do Telegram, porque além dos PDF, podem rolar 

avisos importantes por lá.

Essa e as outras aulas ficarão disponíveis no meu canal do YouTube somente até DOMINGO, ou 

seja, corre. Mas de novo, se tu for o tipo de pessoa que deixa pra aprender depois, pra mim é 

pior do que o tipo de pessoa que deixa pra executar depois. Se tu deixar pra ver depois, as 

chances de tu não ver são muito altas. 

Os Tutoriais Secretos:

Além das 3 aulas ao vivo, além dos 3 PDF, nós vamos ter 4 ou 5 tutoriais secretos.

(1) pedrosobral.com.br/semanadoinstagramads/aula1

t.me/livesdosobral

http://pedrosobral.com.br/semanadoinstagramads/aula1
http://t.me/livesdosobral
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“Como assim Pedro, o que são tutoriais secretos?”

São tutoriais que vão te auxiliar na execução do que eu vou ensinar aqui pra vocês essa semana. 

Eu fiz há um tempo a Semana dos Anúncios no YouTube, e eu descobri várias falhas durante o 

processo, várias coisinhas que eu poderia ajustar pra deixar a Semana o mais épica possível pra 

vocês. 

E uma das coisas que eu descobri na Semana de Anúncios no Youtube foi que: vir aqui para ver 

uma aula do Pedro, muito legal, pra cima, uhul. Ver o Pedro falando várias coisas interessantes 

é muito massa. Só que vir aqui e ficar 2 horas e meia com o Pedro apertando botão, fazendo mil 

coisas técnicas, fica muito pesado e nem todo mundo aguenta. 

Então a gente conseguiu unir os dois mundos aqui, a gente tem a parte muito legal que é o Pedro 

falando de conteúdo, que é o Pedro falando de criar relacionamento com as pessoas. O Pedro te 

mostrando tudo aquilo que ele fez pro Instagram dele crescer, pro Instagram do Mairo crescer, 

e o que fiz pra várias pessoas que conheço e pude contribuir de alguma forma fazendo o 

Instagram delas crescer também. 

Vai ter essa parte muito legal, só que também vai ter a parte técnica. Tráfego é isso, tem a parte 

legal e a parte técnica. E eu tentei dividir ao máximo essas duas partes. A parte legal é nas aulas 

ao vivo, uma parada mais descontraída. Vocês vão ver que eu dou muita risada, interajo com a 

galera do chat. E aquela parte mais densa, de apertar os botões tentei deixar nos tutoriais 

secretos.

Logo, os tutoriais secretos são aulas extras gravadas que vão te ajudar a executar aquilo que tá 

sendo ensinado na Semana dos Anúncios no Instagram. Depois que a Semana acabar tu vai levar 

pra cassa os 3 materiais PDF e os 4 ou 5 tutoriais secretos. E eu garanto pra vocês que o que eu 

ensino nos tutoriais secretos virou o jogo de muitos, muitos players do mercado. 

Não sei se vocês tão familiarizados com Lançamentos, que é uma modalidade de venda onde tu 

abre o carrinho apenas num curto espaço de tempo. Basicamente isso daqui que eu estou 

fazendo é um lançamento, na quinta-feira (05/03) eu vou abrir o carrinho e vou vender pra vocês 

a Comunidade Sobral de Tráfego.

“Ai ele só quer me vender!”
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Não, eu não quero só te vender. Se eu quisesse só te vender, eu não estaria te contando isso 

agora. Vou abrir o carrinho na quinta-feira (05/03) e fechar ele na terça-feira (10/03). 

E o que eu vou ensinar pra vocês nesses tutoriais secretos, foi responsável por fazer DOIS 

Lançamentos de 8 dígitos esse ano de 2020. Ou seja, um deles faturou mais de 10 milhões de 

reais em uma semana. E o outro faturou múltiplos 8 dígitos, ou seja, faturou mais de 20 milhões 

de reais em uma semana. E sabe o que esses lançamentos tinham em comum? Tinham MUITO 

dos elementos que vão ser ensinados aqui na Semana dos Anúncios no Instagram.

Então é isso, resumindo:

E tudo isso pra te ajudar na execução.

“Tá, mas peraí Pedro, tu tá falando de milhões de faturamento. Eu estou só começando, eu já estou 

começando a achar que a Semana dos Anúncios no Instagram não é pra mim..”

Calma, vem comigo que vai dar tudo certo. Nessa semana vamos abordar assuntos de pelo 

menos 3 níveis, algumas pessoas vão se beneficiar de alguns conteúdos e outras pessoas de 

outros. 

Básico: O tutorial secreto 1, por exemplo, te ensina como criar uma conta de anúncios. Como 

criar uma página. Como tu faz pra associar o teu Instagram à tua conta de anúncios. É um material 

extremamente básico pra quem está apenas começando a anunciar. É o ABC dos anúncios, 

criação de públicos e campanhas.

Intermediária: Aqui vamos falar de algumas técnicas que 90% dos anunciantes não aplicam. E 

como eu sei que 90% dos anunciantes não aplicam? Eu já dei com certeza mais de 100 consultorias 

de tráfego, e das 100 contas que eu entrei, 90% das pessoas não aplicam isso. É um dado do CES 

(Centro Estatístico Subido), vindo diretamente do campo de batalha.

3 aulas ao vivo (02/03, 03/03 e 05/03)

3 materiais PDF 

4 tutoriais secretos  

OS 3 NÍVEIS DE CONTEÚDOS: (17’15’’)
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“Ai, mas a amostra é muito pequena pra tu afirmar que 90% dos anunciantes não aplicam, mimimi.”

Tá bom Doutor Estatístico.

Eu vou aproveitar esse momento pra dar um recado importante aqui pra vocês. Eu sei que tem 

gente que não vai gostar, mas foda-se. É uma técnica secreta:

Tem um botão mágico nas nossas lives, e eu vou explicar pra vocês como ele funciona. 

“Pedro, não estou gostando do conteúdo, não gostei de você. Você falou 90%, mas não tem a 

comprovação do dado estatístico.”

Nesse momento você vai ter uma tela mais ou menos parecida com essa aí tua frente.

Aí tu vem bem no cantinho aqui e vai ter um botão mais ou menos assim:
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Às vezes ele também pode estar mais parecido com esse daqui:

Em caso de se sentir incomodado ou não estar gostando do conteúdo, é só apertar esse 

botãozinho mágico aqui e ir embora. Sério, é mágico. Os problemas de quem não está gostando 

do conteúdo ou de mim desaparecem. E tá tudo bem, a pessoa segue feliz aí na vida e eu sigo 

feliz aqui na minha vida. 

Avançado: Aqui estão os milímetros finais, os detalhes que fazem diferença quando se está 

jogando um jogo mais avançado. Sacadas e detalhes que nunca vi alguém falar. 

“Ai Pedro, e quando tu falar alguma coisa avançada e eu não conseguir entender?”

Nesse momento tu vai repetir o mantra do subido:

Agora repete comigo, aí mesmo na tua casa ou o lugar que tu está. Não interesse se as pessoas 

acharem que tu é louco. Antes um louco com resultado, que alguém “normal” sem resultados. 

Então vamos lá, respira fundo, fecha os olhos:

“A confusão é o primeiro passo
para o entendimento.”
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“A confusão é o primeiro passo
para o entendimento.”

Simples assim, está confuso, não entendeu uma coisa. O que tu vai fazer? Repetir o mantra do 

subido, obviamente. Se a confusão é o primeiro passo para o entendimento, quando tu está 

confuso com algo, quer dizer que tu já está no processo de aprendizagem. Fica tranquilo que 

logo ali na frente as coisas vão fazer sentido. Segue o jogo.

Para o pessoal que eventualmente possa ficar ofendido com o meu tom nas respostas:

Se o tom da resposta for mais importante que o aprendizado que vem com ela, AQUI não 

é o teu lugar.

Não importa o tom da resposta, o que importa é: se o meu conteúdo é bom e vai te ajudar a levar 

o teu negócio pra um outro nível, tu tem que estar disposto a aturar aquilo que tu não gosta, pra 

ter aquilo que tu precisa.

E as coisas que eu estou te ensinando aqui não é com base no achismo. É com base nos milhões 

e milhões de reais que eu investi nessa plataforma. Eu aprendi com esse dinheiro e eu vim 

ensinar isso para vocês.

E se tu ainda acha que o objetivo aqui é te vender alguma coisa, eu te DESAFIO a falar que a 

qualidade do conteúdo que eu vou entregar aqui não é muito superior a maioria dos cursos 

pagos que tem por aí. 

Feita a introdução e aquele alinhamento maroto de expectativas, bora pro conteúdo SINISTRO 

que eu preparei pra vocês!
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Como encontrar o público certo para anunciar 
no Instagram: (22’25’’)

A primeira coisa que você tem que ter em mente antes de anunciar no Instagram: 

PASSO 1: Quem você quer atingir? Quem é seu público alvo? 

Eu estava falando com a Priscila, que é a minha namorada pra quem não sabe, e ela é a rainha 

da copy. Ela é realmente muito boa em escrever textos persuasivos, todos os textos que vocês 

lerem lá no meu Instagram com erros de português, fui eu que escrevi. Os que vocês não 

conseguem achar erros de português, foi ela. E eu falei assim com a Pri:

“Pô Pri, me dá uma ideia, eu tenho que falar pra galera como eles fazem pra descobrir quem é o 

público ideal deles.”

E ela me falou o seguinte, a gente pode olhar pro nosso público-alvo de duas perspectivas, 

podemos olhar pras pessoas na perspectiva da copy ou na perspectiva do tráfego.

No estudo da persona temos vários métodos, tem gente que imagina uma pessoa, dá o nome 

pra essa pessoa. Por exemplo, José. José tem 25 anos, é nerd, gosta de Star Wars e está interessado 

em Marketing Digital. Grosso modo, isso é o estudo da persona meio clássico como as pessoas 

normalmente fazem. 

Tu basicamente imagina uma pessoa que vai representar todos os teus outros clientes. E que 

linguagem, qual o tipo de comunicação que eu vou usar pra me comunicar com o José? 

Eu, por exemplo. Talvez tu não te identifique nesse momento, mas garanto que muita gente da 

minha audiência tem mais ou menos a minha idade. Não sei se tu sabe, mas tenho 24 anos. E a 

maioria das pessoas que tem a minha idade se identificam muito comigo. Porque eu sou muito 

nerd, gosto de desenho, gosto muito de Star Wars, gosto muito de fazer piada, eu falo muito 

palavrão. Esse é o meu jeito, essa é a minha linguagem, essa é a minha comunicação.

Copy: Estudo de persona, linguagem, comunicação.
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E essa linguagem e comunicação vão atingindo um determinado tipo de pessoa, mas tá tudo 

bem, porque esse é o determinado tipo de pessoa que eu quero atingir. Então a tua linguagem 

e a tua comunicação tem que estar alinhada com a pessoa que tu vai atingir. E é por isso que tu 

precisa do estudo de persona.  

Quando a gente fala de tráfego, pensar em quem eu quero atingir, pensar no meu público-alvo 

é falar mais de segmentação, alvo. Quando eu for lá na ferramenta (Facebook Ads, Google Ads 

etc.) fazer os meus anúncios, eu tenho que conseguir traduzir essas pessoas que eu imaginei. O 

José, que tem 25 anos, que é nerd, que gosta de Star Wars, que tem interesse em Marketing 

Digital, que tem interesse em ferramentas de e-mail, que tem interesse em e-commerce, o meu 

desafio é traduzir essa pessoa dentro da ferramenta. E o tráfego faz isso. 

Basicamente as perguntas que eu gostaria que tu te fizesse nesse momento, perguntas bem 

básicas que eu faço quando vou entrar numa conta, são:

A maior dica que eu tenho pra dar pra vocês é: PENSE COMO O USUÁRIO. Faça as mesmas 

pesquisas que ele, entre nos mesmos sites, veja os mesmos vídeos que ele.

Por exemplo, vou anunciar pra um público que tem interesse em como ganhar dinheiro. 

Tráfego: Segmentação, alvo.

Idade média dessas pessoas?

Idade média dessas pessoas?

Imagino que deva ter entre 25 e 45 anos.

Quais páginas elas curtem? 

Na minha cabeça veio Portal Administradores, Érico Rocha, Pequenas Empresas Grandes 

Negócios, Shark Tank...

Que sites que elas visitam?

Sinceramente não sei, decidi não preencher esse daqui.

Que tipo de buscas elas fazem no Google? 

Eu vou ir no Google e pesquisar exatamente como ganhar dinheiro na internet.

Que tipo de buscas elas fazem no Google? 

Quais páginas elas curtem? 

Que tipo de vídeos elas assistem?   

Que sites que elas visitam?
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E o que eu vou fazer? Vou entrar nos sites que aparecem.

Presta atenção: viver a experiência do usuário vai te trazer muito mais informação que tu imagina. 

E eu vou dar uma dica muito ninja pra vocês agora. Existe uma ferramenta chamada Answer the 

Public. Ele é uma ferramenta de pesquisas, já falei dele em algumas outras lives. Mas vou dar 

uma visão geral pra vocês aqui também. 
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Tu vai lá e coloca o endereço answerthepublic.com (1), defina o idioma como português (2) e faz 

a pesquisa que tu quer ter insights, no nosso caso como ganhar dinheiro. O que ele faz nesse 

momento? Ele vai achar pra ti pesquisas relacionadas a como ganhar dinheiro.
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Tu vai apertar em Data (2) e ele vai te dizer o que as pessoas pesquisam. No exemplo, as perguntas 

que as pessoas fazem ao Google sobre como ganhar dinheiro (1) e (3).
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Olha que legal, como ganhar dinheiro vendendo coisas simples, isso pode ser uma ideia de 

conteúdo pra fazer.
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Depois das perguntas, ele te dá as pesquisas que são feitas com preposições. E cara, esse é só o 

comecinho. Tem infinitas pesquisas de como ganhar dinheiro. A ferramenta te dá tudo bonitinho, 

prontinho, de mão beijada.

Só que o que acontece? As pessoas acham que a genialidade desse site é tu vir aqui e copiar todas 

as pesquisas e pronto, mas não é assim. A genialidade desse site é tu vir aqui, sentar a bunda na 

cadeira e estudar. Tem gente que não se liga do poder que temos nas mãos hoje, de saber 

exatamente o que as pessoas tão pesquisando. No passado os empreendedores não tinham esse 

poder de saber o que o público-alvo dele estava querendo saber. 

Com 5 cliques eu consegui descobrir 511 pesquisas que as pessoas fazem sobre como ganhar 

dinheiro. É impossível eu não achar uma ideia de um conteúdo, de entender um pouco melhor 

meu usuário depois de ter estudado através dessa ferramenta. 

Isso vai fazer a maior diferença do universo quando a gente for entrar na parte de segmentação. 

que tipo de vídeos elas assistem?  
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PASSO 2: Criar essas segmentações dentro do Gerenciador de Anúncios.

Pra quem não sabe, o Gerenciador de Anúncios é o local onde a gente faz os nossos anúncios pra 

depois eles aparecerem no Instagram. 

Na minha opinião, existem DOIS tipos de segmentação. O primeiro tipo é o melhor de todos e o 

mais negligenciado pelas pessoas. Que são:

O segundo tipo de segmentação são:

Pessoas que te conhecem:

Pessoas que não te conhecem:

A - 

B - 

Envolvimentos: pessoas que se envolveram com alguma publicação, enviaram alguma 

mensagem, curtiram algum post meu no Instagram, salvaram alguma publicação minha 

(envolvimento, salvou, mensagem, visitou meu perfil).

Lookalike: públicos semelhantes, o que são? Públicos semelhantes pra mim é uma das 

coisas mais lindas que existe no Facebook.

Visualizaram algum determinado vídeo.

Visitou Site.

Lista de e-mail.
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Faz de conta que esse pedacinho de papel aqui é um público. Um público das pessoas que 

salvaram as publicações do meu Instagram, por exemplo. E eu digo pro Facebook “oh 

Facebook, aqui estão as pessoas que acharam as publicações do meu Instagram, acha pessoas 

parecidas com ela”.

E sabe o que acontece? O Facebook vai lá, e acha UM MILHÃO de pessoas parecidas com aquelas 

que salvaram as tuas publicações.

O Lookalike no Gerenciador de Anúncios do Instagram, é tipo Jesus, é a multiplicação real. Tinha 

pão e ele fez mais pão, tinha peixe e ele fez mais peixe, tinha um público e ele achou UM MILHÃO 

de pessoas que são parecidas com aquelas que salvaram a tua publicação. É surreal, é uma coisa 

do além.

Público lookalike é uma coisa que as pessoas não exploram direito e é uma das melhores coisas 

que a gente tem dentro do Gerenciador de Anúncios do Facebook.

Mas ainda assim, por mais que seja semelhante, é um público de pessoas que não me conhecem. 

Enfim, é uma lista infinita de interesses. 

Interesses: Lista de determinados interesses. O Facebook tem uma lista gigante de 

interesses em tudo que tu possa imaginar. Interesse na página X, interesse em 

alimentação saudável, marketing digital, gestão, livro pai rico pai pobre, dados 

demográficos, pessoas que fazem aniversário em janeiro, pessoas que são compradores 

assíduos na internet, pessoas que tem interesses em jóias. 
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“Tá Pedro, eu entendi que tem todos esses públicos de pessoas que me conhecem, de pessoas que não 

me conhecem. Beleza, essa parte eu entendi. Mas como que eu crio esses públicos?”

Como criar esses públicos? 

E como tu consegue o acesso a esse tutorial secreto? No final da aula eu te conto. 

Essa aula aqui, a aula 01 fica no ar até domingo, depois de domingo eu tiro ela do ar e só tem 

acesso a ela quem é da Comunidade. Tu não vai conseguir ver e rever, já o tutorial secreto vai 

ficar disponível pra ti.

“Tá Pedro, se tu não vai me ensinar a parte técnica agora, o que tu vai me ensinar nessa aula então?” 

Eu vou te falar como conseguir as melhores segmentações para os teus anúncios. 

E para falar isso, eu vou fazer uma citação. Não sei se todos vocês sabem, mas existe uma Bíblia 

dos Anúncios e o nome dela é Central de Ajuda.

E se ainda restava alguma dúvida pra alguém, sim, as ferramentas para gerenciarmos os anúncios 

no Instagram e no Facebook são as mesmas, o Gerenciador de Anúncios do Facebook.

E a citação que eu vou fazer da Central de Ajuda é:

Você precisa de uma CONTA DE ANÚNCIOS e de um pixel. Eu te ensino exatamente isso 

no nosso TUTORIAL SECRETO 1, que é um videozinho de 46 minutos onde eu te ensino do 

zero como tu faz pra criar uma conta de anúncios, como tu associa o teu Instagram à tua 

conta de anúncios, como é que tu cria um Gerenciador de Negócios, como é que tu cria 

uma página, enfim, TUDO. Do zero até tu ter tua contada bonitinha criada lá com teu pixel. 

Você precisa saber como criar as segmentações. E Isso faz parte do TUTORIAL SECRETO 

2. Eu achei importante colocar isso como tutorial secreto, porque tu vai continuar tendo 

acesso a ele depois que a Semana dos Anúncios no Instagram acabar. E tu vai conseguir 

ver e rever essa aula, onde tu vai conseguir criar essas segmentações. 

1 - 

2 - 

Central de Ajuda: https://www.facebook.com/business/help/

“As pessoas tendem a se envolver com marcas que 
demonstram saber quem elas são.” (Central de Ajuda) 

https://www.facebook.com/business/help/
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Então para a gente conseguir ter acesso aos melhores públicos, às melhores segmentações 

dentro dos anúncios do Instagram, a gente precisar criar esses públicos, a gente precisa mostrar 

para as pessoas que nós sabemos quem elas são. Por exemplo, eu acabei de fazer isso aqui na 

frente de vocês. Eu pedi no chat pro pessoal mandar pra mim o nome da Bíblia dos Anúncios, e 

a galera começou a falar da Central de Ajuda. Eu sei quem me acompanha, eu sei que quem tá 

aqui sabe que a bíblia dos anúncios é a Central de Ajuda. 

Os melhores públicos que existem eles não vêm prontos numa lista de segmentações do 

Facebook, coloca isso na tua cabecinha. 

As listas prontas estão disponíveis no Facebook pra todo mundo anunciar pra elas, qualquer 

pessoa consegue ir lá no Gerenciador e anunciar pro interesse “Marketing Digital”. Quando tu 

tiver fazendo um anúncio pra um determinado interesse, tu pode ter certeza que o teu concorrente 

também tá fazendo um anúncio pra esse interesse. 

Só que as listas que mais vão te dar resultado, não vem prontas. Elas são listas e 

segmentações de pessoas que te conhecem.

Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Vou perguntar para vocês qual é a cor da minha 

garrafinha de água, aquela que eu estou sempre usando nas lives de terça-feira.

(As pessoas estão falando no chat da live que é roxa).

E adivinhem?
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Agora vou fazer uma outra pergunta, essa é um pouquinho mais difícil. Qual é o nome da minha vó? 

(As pessoas do chat estão falando que é Zuleica).

E adivinhem?

Sim, o nome da minha vó é Zuleica. Entenderam o meu ponto? As pessoas que te conhecem, são 

essas pessoas que vão comprar de ti. São essas pessoas que vão engajar contigo, são essas 

pessoas que vão consumir o teu conteúdo. E o maior desafio que a gente tem como anunciante, 

é criar segmentações e listas cada vez maiores de pessoas que me conhecem. Tem um monte de 

gente que sabe que eu me alongo todos os dias, que sabem o nome da minha vó, que sabem que 

a garrafa que eu tomo água tem a tampinha roxa, que sabem o nome da minha namorada e até 

mesmo o apelido carinhoso que temos, #vidoca.

E isso era um pouco assustador quando eu estava começando esse negócio de me expor e trazer 

conteúdo pras pessoas, só que eu descobri que esse é o grande segredo da parada, é fazer as 

pessoas te conhecerem de verdade.

Eu tenho um amigo, o João Pedro (@joaopedro). O João Pedro esses tempos postou um vídeo 

épico pra mim, que ele falva assim “cara, tem um monte de gente que fala pra mim que não vai fazer 

conteúdo porque não quer aparecer. Só que aí é que tá, eu faço vídeo pra aparecer! Os meus amigos 

ficam me julgando que estou fazendo vídeo só pra aparecer, e SIM, a gente faz vídeo só pra aparecer, 

e daí? Aparecer é TOP, levar a tua mensagem para o mundo é bom demais.”

E foi assim criando essa legião de pessoas que me conhecem, que eu criei a minha marca. Que 

eu vendi milhões de um curso, que nem é um curso. É uma comunidade. 

Então assim, criar as listas e as segmentações das pessoas que te conhecem é o passo mais 

importante pra tu conseguir ter sucesso nos anúncios no Instagram. E tu não precisa ter um 

público gigante pra fazer isso, pra vocês terem uma noção. Eu fiz UM MILHÃO de reais em 

faturamento com menos de 10 mil seguidores. E não é porque eu sou um ET, não! É porque eu 

tinha DUAS coisas:

Produto bom.

Audiência certa que me conhece, que sabe quem eu sou, que sabe quais são os meus 

valores. Que sabem que eu dou o melhor de mim pra trazer o melhor conteúdo possível. 
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3 passos para criar a audiência certa que te conhece: (49’18’’)

CONTEÚDO DE QUALIDADE. (49’18’’)1 - 

Mas o que define um conteúdo de qualidade? É aquele conteúdo que te dá um frio na barriga 

de entregar para tua audiência de graça de tão bom que aquilo é. Eu já tive essa sensação MUITAS 

vezes e eu voltei a ter essa sensação no tutorial secreto 4 ou 5, que é quando eu vou falar de 

criativos. O que eu vou entregar lá naquele tutorial é uma coisa que eu poderia vender, se eu 

fizesse um curso só com as coisas que eu vou ensinar no tutorial secreto 4 ou 5, eu ganharia 

milhões de reais de faturamento.

Mas eu não vou fazer isso, vou entregar de graça. Porque eu simplesmente quero entregar o 

melhor conteúdo possível pra vocês. Eu mobilizo a minha equipe pra eles virarem a noite 

produzindo o material PDF mais foda do universo. Porque isso é um conteúdo de qualidade. É 

um conteúdo que eu penso duas vezes antes de entregar pra vocês, de tão bom que ele é. 

Conteúdo de qualidade é um conteúdo que gera valor para a tua audiência. E o que exatamente 

é gerar valor para a tua audiência? É ensinar alguma coisa, é encurtar o caminho dela, é ensinar 

de graça pra ela aquilo que o teu concorrente cobra pra ensinar. É entregar aquilo que tu tem e 

vai ajudar elas, sem esperar nada em troca. Só entregar esperando que ela vá evoluir, vá aprender, 

executar, que vai tá poupando tempo, poupando dinheiro. Isso é gerar valor pra audiência, é 

entregar alguma coisa que realmente ensine.

Não só aquele postzinho que todo mundo faz para encher linguiça, só porque falaram que tem 

que postar no Instagram todo dia. Aí tem um monte de post bosta no Instagram, porque as 

pessoas não fazem conteúdo pensando do jeito certo. 

E é também o conteúdo que gera CULTURA. Quando eu olho pra vocês e digo que vocês não 

precisam comprar nenhum curso de tráfego pra ter resultado, que tu não precisa comprar o 

meu produto pra aprender tráfego, que tudo que tu precisa é seguir o que eu falo nas minhas 

aulas, é ler a Central de Ajuda, é executar. Tu não precisa de mais um curso de Marketing Digital 

pra aprender a vender na internet.

Tudo isso é o que? Cultura, paradigma, é algo que eu acredito. E quando eu trago isso no meu 

conteúdo, isso faz o meu conteúdo ter qualidade. Porque eu estou trazendo pras pessoas o meu 

jeito de pensar, o meu jeito de ver as coisas. 
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E não importa se tu vende joias, hamburguer ou seja lá o que for. Dá pra fazer isso do mesmo 

jeito. Gera valor pra tua audiência, ensina o cara a fazer a maionese. Entrega um conteúdo pra 

elas que vai mudar a forma como elas veem o mundo. 

Definição de conteúdo de qualidade é frio na barriga, é geração de valor e é geração de 

cultura. Tu tem que entregar tudo aquilo que tu sabe de graça. 

“Tá Pedro, beleza, mas se eu entrego tudo o que eu sei de graça, o que eu vendo?”

Tu vai vender:

E é isso que eu faço, tu não precisa comprar nada meu pra aprender tráfego, eu estou há 80 

semanas toda terça-feira dando aula ao vivo aqui, ensinando tudo que eu sei. E eu tenho o meu 

jeito muito louco, tenho meu jeito de explicar e talvez não seja o melhor pra todo mundo e tá 

tudo bem. Mas uma coisa vocês tem que saber: eu não sou um carinha que fala as coisas da 

minha cabeça, ou de um curso que eu fiz. Não, eu já investi mais de 100 milhões de reais em 

tráfego. Só na conta do Mairo Vergara, foram mais de 50 milhões de reais de investimento em 

tráfego. Antes de vir aqui te ensinar, antes de vir aqui falar, eu estou executando. 

Essa eu aprendi com o Granville, o Lerry Granville (@lerrygranville) é o rei do vídeo raizão, ele pega 

o celular e só começa a gravar, sem mistério. Vou pegar o meu celular aqui, vou ligar a câmera, vou 

virar ela pra mim e vou falar com a câmera e fazer um vídeo raizão com vocês aqui agora:

Tempo

Organização 

Materiais Extras

Curadoria 

Suporte 

Proximidade contigo 

Vídeos Raizão pro feed gravado na hora de até 1 minuto:

Passo a passo

Comunidade

Quais tipos de conteúdo fazer para Feed do Instagram: (57’15’’)
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E o resultado algumas horas depois:

Sério que tu ainda acha que a produção de conteúdo tem que ser cheia de frescura? 
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Esse eu aprendi com o meu brother João Pedro (@joaopedro). O João é foda, vocês tem que ir lá 

no perfil dele e ver o vídeo que ele fala que tu tem que fazer vídeo pra aparecer mesmo e foda-

se. Quer expressar uma ideia, uma opinião, quer gerar valor, quer ensinar algo e vai durar mais 

de 1 minuto? Grava um Vídeo IGTV raizão.

Essa aula que vocês estão vendo agora, muita gente conhece como Vídeo Raiz. Que é um 

conteúdo mais denso, com mais de 30 minutos. Pra mim vídeo raiz é todo vídeo que tu pega um 

assunto e vai com profundidade naquele assunto. 

Só que muita gente, como o meu brother Oney Araújo (@oneyaraujo), pegam um vídeo raiz 

como esse que eu estou fazendo. E extraem desses vídeos pequenos trechos, pequenos pedaços 

desses vídeos, que vão servir como conteúdos pro Instagram. 

Uma aula minha de 2 horas, eu posso pegar uns 10 vídeos de até 1 minuto que transmitem uma 

ideia ou uma opinião e postar eles no meu Instagram. Hoje em dia não conheço ninguém que 

ensina melhor a arte de fazer os nuggets, a arte de extrair uma ideia de um vídeo maior tanto 

quanto o Oney.

Eu posso fazer uma live no Insta, quem faz isso muito bem é o Ítalo Marsili, o Joel Jota, o Thiago 

Nigro. Essa galera manda bem demais nas lives direto no Insta. Eles pegam essa live e 

disponibilizam essa live no feed no formato IGTV. 

Tu simplesmente pega o teu celular, abre uma live, entrega um conteúdo bom pras pessoas, 

gera valor pras pessoas e isso vira um post no teu Insta. 

Eu não sou muito fã de imagens com frase porque eu acho que é difícil tu gerar valor com uma 

frase mais uma descrição pequena, tem que tomar muito cuidado pra não cair no padrão. Eu 

entro no perfil de um monte gente que só usa umas frasezinhas tosca, que não gera valor 

nenhum e é uma bosta. 

Vídeos IGTV Raizão:

Vídeos Nugget:

Vídeo IGTV de uma live feita no Insta:

Imagens com frase + descrição:
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Nos stories hoje a gente tem aquelas caixinhas de perguntas, eu consigo responder uma 

pergunta, tirar um print e pegar uma pergunta que deu muito resultado e postar no feed.

Eu tenho vários memes no meu feed que estão 100% alinhados com o que eu ensino, não é 

qualquer meme. Passou pelo meu filtro de qualidade, eu pensei se aquilo ia realmente gerar 

valor para as pessoas. 

O Henrique Carvalho do @viverdeblog, faz isso muito bem. Ele não aparece muito, ele não coloca 

muito a cara dele. Mas ele faz isso muito bem.

Dei um milhão de opções, só que a moral é que tu não tem que seguir exatamente o que eu 

estou falando pra ti. Porque eu não sou especialista de postar as coisas no feed, mas essas ideias 

eu peguei de pessoas que eu acompanho, pessoas que eu vejo que tão dando resultado. Pessoas 

que estão no campo de batalha.

E esses conteúdos têm que fazer sentido dentro do teu filtro de qualidade. Um monte de gente 

me pergunta por que eu não posto vídeos nugget, e é porque o nugget pra minha audiência não 

dá um frio na barriga antes de postar e não gera o valor e a cultura que eu quero. 

Tem muita gente que fala que pra fazer o Instagram crescer tem que focar no feed, os stories são 

pra fidelizar. E eu discordo um pouco desse ponto de vista porque eu acho que dá sim pra tu 

conseguir muita audiência nova através dos stories. Tem muita gente todo dia visitando teu 

perfil e quando ela entrar ali a primeira coisa que elas vão fazer é olhar os teus stories. 

Postar sobre a tua vida pessoal faz tu te conectar com as pessoas. 

Postar uma imagem com uma caixinha de pergunta respondida dos stories:

Memes que sejam alinhados com o que tu ensina:

Imagem com frase + descrição épica:

Print do post do twitter.

Vida pessoal:

Quais tipos de conteúdo fazer para os Stories
do Instagram: (1h08’12’’)
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Os Stories pra mim hoje é uma das ferramentas que tem o maior poder de criar RELACIONAMENTO 

com as pessoas, de fazer as pessoas te conhecerem e saberem quem tu é no dia a dia. 

Nos stories eu gosto de documentar a minha vida, as coisas que eu faço, documentar meu 

trabalho, postar quando eu vou treinar, quando eu vou meditar, enfim, gosto de mostrar pras 

pessoas aquilo que eu sou, aquilo que eu faço no meu dia a dia. 

Nos stories passo a passo funcionam muito bem, porque eles são quebrados de 15 em 15 

segundos. Então é só colocar lá passo número 1 blábláblá, passo número 2 blébléblé, passo 

número 3 bliblibli. 

Passo a passo funciona muito bem pra mim nos stories, toda vez que eu posto um passo a passo 

nos stories, minhas visualizações duplicam. 

Alguém perguntou alguma coisa no direct, eu respondi e gerei valor pra caralho pra pessoa? Tiro 

um print daquilo e posto nos meus stories. Os meus posts de print de pergunta bombam demais.

Isso foram algumas ideias apenas que eu tive e que uso, mas de novo, tem zilhões de conteúdos 

que tu pode fazer pelos stories. Eu só estou te dando uns exemplos pra não te deixar na mão e 

tu ter uma ideia de que formatos de conteúdo tu pode usar. 

“Pedro, eu produzo meu conteúdo de qualidade. Eu sinto que gero valor para as pessoas, mas sinto 

que produzo, produzo, produzo conteúdo de qualidade e sinto que meu Instagram não está crescendo. 

Meu engajamento tá diminuindo, eu não fico recebendo tanta mensagem.”

Documentar a tua rotina:

Vídeos mais curtos de conteúdo.

Enquetes.

Caixinha de perguntas.

Repost de coisas que foram para o feed.

Curiosidades.

Print de perguntas respondidas no DM:

Lives sozinho/com convidados.

Passo a passo:
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DISTRIBUIÇÃO. (1H12’30’’)

RELACIONAMENTO. (1H14’26’’)

2 - 

3 - 

Distribuição é a arte de fazer o conteúdo chegar até as pessoas. E como a gente faz isso? Através 

de anúncios de:

E a gente tem o passo final que é o mais importante, e o mais negligenciado pela GRANDE 

maioria das pessoas que eu conheço. Isso é uma coisa que eu faço, e eu falo um milhão de vezes 

que eu faço. Mas quase ninguém tem a moral de fazer por um motivo muito simples: dá trabalho. 

Mas isso daqui, eu garanto pra vocês, é a parada mais importante que eu vou falar pra vocês na 

Semana dos Anúncios no Instagram.

Criar relacionamento UM A UM:

Eu perguntei na live quem, das 4400 pessoas que estavam online, já tinha recebido uma resposta 

minha por DM no Instagram. E muita gente respondeu que eu já tinha respondido alguma vez 

no Instagram.

Criar relacionamento um a um é a parada mais poderosa que eu faço no Instagram. Por exemplo, 

a Bruna me mencionou enquanto assistia uma aula da Comunidade Sobral. O que eu vou fazer? 

Vou entrar no meu direct, vou clicar aqui na Bruna:

Para fazer essa distribuição vocês precisam basicamente saber criar uma campanha. E esse é o 

assunto da AULA 02 da Semana dos Anúncios no Instagram + TUTORIAL SECRETO 03. Aqui 

eu vou te dar o caminho das pedras pra tu destruir nas campanhas de distribuição de conteúdo. 

Vídeo.

Envolvimento.

Seguidores.

Então o primeiro passo para tu criar uma audiência que te conhece é o conteúdo de qualidade, 

o segundo é a distribuição.
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E vou gravar um vídeo pra Bruna agradecendo por ela estar me acompanhando e desejando um 

bom trabalho pra ela. O que eu acabei de fazer criando relacionamento 1 a 1 via direct por vídeo:

Eu comecei a responder as pessoas em vídeo, não por causa dos 3 primeiros pontos. E sim para 

treinar em frente a câmera. Eu era muito ruim no vídeo, muito ruim mesmo. Aí teve um dia que 

eu decidi que eu ia responder todo mundo em vídeo, essa era a minha vida. 

Eu pegava qualquer pessoa que tinha me mencionado nos stories, ia lá e mandava um vídeo no 

direct pra pessoa. E se o vídeo ficasse tosco? Eu pensava “foda-se”. Nem conheço essa pessoa 

mesmo, bora pro próximo.

É só fazer as contas:

Em 30 MINUTOS tu responde 120 PESSOAS.

“Ai Pedro, mas ninguém me manda mensagem.”

A Bruna pirou. Ela me acompanha há não sei quanto tempo e eu fiz um vídeo para ela.

Gerei um valor/relacionamento absurdo.

Respondi muito rápido.

Treinei gravar um vídeo.

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 
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É só tu pegar alguém que te segue e nunca te mandou uma mensagem, e tu tomar a iniciativa de 

ir lá e mandar uma mensagem pra ela. Na live eu procurei uma pessoa que me seguia e nunca 

tinha me mandado uma mensagem e gravei um vídeo pra ela falando:

“Fala Aline, tudo bem?  Eu vi que tu me segue aqui no Instagram, me conta aí, porque tu me segue? Tu 

tem interesse em aprender mais sobre Marketing Digital, sobre tráfego, sobre anúncios online? Fala aí 

o que tu tá precisando pra ver se consigo te ajudar de alguma forma aqui pelo direct.”

Gravei um vídeo pra Aline e mandei, simples assim. E ela vai surtar, porque ela segue um cara no 

Instagram que tem 170 mil seguidores e ele mandou um vídeo perguntando como pode ajudar 

ela. Não tá pedindo, não tá vendendo nada, ele só tá dizendo assim “Cara, por que tu tá me 

seguindo? Me conta aí como posso te ajudar.” Olhem o poder disso.

Eu detesto ter que fazer um trabalho de venda e convencimento, e aquela coisa toda. Acho um 

saco. Pra mim é “Velho, quer comprar compra. Se não quer comprar não compra e tá tudo bem”. 

E eu vendo pra caralho assim. Sabe por quê? Porque eu faço esse trabalho diário de 

RELACIONAMENTO. Todos dias, todos dias. É lei, não importa o quanto eu cresci, todos os dias 

fico 30 minutos respondendo as pessoas uma a uma no direct e gerando um fucking 

relacionamento com a minha audiência. 

Presta atenção nisso: eu vou repetir mil vezes, isso é o que há de melhor e as pessoas não 

falam disso o quanto deve ser falado. Eu vou falar tanto dessa parada, que um dia todo mundo 

vai falar disso daqui. 

Vocês têm noção que hoje em dia qualquer pessoa no mundo está há um direct de distância? Eu 

consigo enviar uma mensagem pra XUXA se eu quiser. E é exatamente isso que eu vou fazer, vou 

mandar uma mensagem pra Xuxa.

“Fala Xuxa, tudo bem? Estou aqui numa aula ao vivo com mais de 4500 pessoas e eu estou falando pra 

elas que hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa na nossa mão, que é o Instagram. Que 

a gente consegue mandar uma mensagem pra qualquer pessoa que a gente queira. Enfim, estou te 

mandando essa mensagem pra provar meu ponto pra eles.”
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SIM, EU ENVIEI UMA MENSAGEM PRA XUXA. #axuxavaipirar

Uma breve história sobre criação de relacionamento:

Eu tenho uma história sobre criar relacionamento para contar pra vocês que é sensacional. Eu 

falo para as pessoas criarem relacionamento com a audiência. Só que não sei por que diabos as 

pessoas ESQUECEM o que essa palavra RELACIONAMENTO quer dizer.

Relacionamento com a tua audiência, é igual um relacionamento com os teus amigos ou com a 

tua namorada.

Vou dar o exemplo de quando eu conheci a Priscila, a minha namorada. Eu e ela fazemos parte 

de um grupo de mastermind, que é um grupo de empreendedores. Eu já fazia parte desse grupo 

e um belo dia entra a Priscila pela porta. E me deixa falar para vocês, a Priscila é a mulher mais 

linda do mundo. Pensa numa mulher linda, pelo amor de Deus. 

Quando ela entrou por aquela porta, não foi só eu que fiquei babando. Todos os homens do 

mastermind ficaram tipo “meu Deus que mulher é essa”. E eu pensei na mesma hora que eu queria 

essa mulher pra minha vida, eu estava lá jovem, todo pimposo. 



SEMANA DOS ANÚNCIOS NO INSTAGRAM

MÉTODO SOBRAL DE TRÁFEGO

by Pedro Sobral

32

Só que ela era um pouco diferente das pessoas que eu estava acostumado a ficar, mas tudo 

bem, fui à luta. Fomos para um jantar do mastermind que tinha naquela noite, vinho vai, vinho 

vem, comecei a conversar com a Priscila, um sorriso aqui, outro ali, o papo estava bom. Eu estava 

bem na parada, eu sou bom de papo modéstia a parte. Estava ali na lábia, criando relacionamento.

E aí conversando com a Priscila, o que eu fiz? Tentei mandar ela direto pro checkout. O que ela 

fez? Não quis, não converteu. E a maioria das pessoas não converte de primeira. É assim no 

marketing também. Mas tudo bem, tinha conseguido o lead já, o contato dela do WhatsApp. E eu 

pensei assim, “tá na hora de trabalhar meu conteúdo, de criar relacionamento”.

Comecei a conversar com a Priscila todo dia, mandava uma música, um poeminha, falava da 

minha rotina. “Estou lendo um livro tal, dá uma olhadinha, acho que tu vai gostar também”. “Vi tal 

coisa e lembrei de ti”. Conteúdo, relacionamento, conversando todo o dia, incansável. 

E aí fui ver ela de novo uns meses depois, o clima já estava mais diferente, a gente já estava se 

falando quase todos dias. E tinha uma janta em uma determinada noite e eu pensei “é hoje que 

eu vou me dar bem, hoje vai!”. Estava esquentando esse lead meses a fio, eu merecia. Até que um 

momento ela foi para o quarto dela e eu para o meu quarto. Então perguntei o que ela estava 

fazendo, sugeri que a gente se encontrasse para tomar mais umas taças de vinho, aquela coisa. 

E eu pensei “beleza, vou tomar um banho”. Tinha um banheirão nesse hotel, fui lá tomar meu 

banho. Me deitei na banheira, daquele jeito. E adivinhem o que aconteceu? Dormi na banheira. 

E ela não me mandou mensagem. Sim, eu podia ter morrido afogado. Podia ter morrido e ela 

não me mandou mensagem.

Voltei pra casa sangue no olho, pensei “ah como assim velho, eu estou usando todas as minhas 

armas”. E ali eu estava dando tudo que eu tenho. 

Era bom dia todos dias. Era aquele tal de sonhei contigo. Quero te ver.

E nisso ela deixa escapar que num dia lá ela ia estar num hotel, e aí, o que eu fiz? Quando ela 

chegou no hotel, estava eu lá no hotel. Braços abertos, e adivinhem?

SIM MEUS AMIGOS, converti no remarketing.
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Moral da história: Às vezes a conversão não acontece no primeiro, nem no segundo, nem no 

terceiro contato. Os melhores clientes demoram mais a converter (ouviu isso Priscila?).

Então, relacionamento, é a mesma coisa pra pessoas e para clientes.

E a mensagem que eu quero passar pra vocês é que tudo que tu tens que fazer é viver sob os teus 

valores. E o meu valor aqui, o que eu prego pra vocês é que tu tem que trazer valor pras pessoas. 

Tu tem que ajudar as pessoas, quanto mais pessoas tu ajudar, mais sucesso tu vai ter. 

Eu sempre fui fissurado em achar padrões e tem um padrão que existe no universo: Faz o bem 

e vai voltar o bem. Ajuda as pessoas e tu vai ser ajudado. Faz o mal e tu vai colher o mal.

Escreve num papel que tipo de conteúdo tu pode produzir, o que tu pode ensinar para as pessoas. 

Reflete em cima de tudo que eu falei e cria um alinha de conteúdo para disponibilizar para as 

pessoas.

ÚLTIMO RECADO:

Curtiu a live, curtiu o PDF? Posta a nossa hashtag lá no Instagram e nos marca.

#axuxavaipirar @sobralpedro_

Minha gente, essa foi a Aula 01 da Semana dos Anúncios no Instagram.

“O PLANTIO É LIVRE, MAS A COLHEITA 
É OBRIGATÓRIA!”

Define teu público alvo, passa um tempo SENDO ele. 

Definir a frequência da produção.

Pensar na linha editorial de conteúdos de qualidade que você vai produzir.

Criar a tua conta de anúncios e as primeiras segmentações seguindo o tutorial 

secreto 01 e 02.

MISSÕES: (1h34’10’’)
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TUTORIAIS SECRETOS

TUTORIAL SECRETO 1: Configurando uma Conta de Anúncios para Anunciar + Noções 

Sobre Pixel - https://youtu.be/O3zvoCpnyyg

TUTORIAL SECRETO 2: Criando seus públicos na prática - https://youtu.be/1-7wr2ot_nM

https://youtu.be/O3zvoCpnyyg
https://youtu.be/1-7wr2ot_nM

