
1º PASSO PARA MONTAR 
SUA PÁGINA NO FACEBOOK
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Introdução: Por que usar o Facebook?

Primeiro, gostaria de lhe dar as boas vindas ao meu guia prático para começar a criar sua própria Fanpage. 

Meu nome  é Douglas d’Aquino, sou profissional de Web Design desde 2001. Hoje, após muito estudo, trabalho com Marketing Digital e Mídias 
Sociais, dando a oportunidade para que empreendedores, startups e pequenas empresas alcancem cada vez mais clientes através das ferramentas 
digitais. 

Escrevi este guia como uma forma de te ajudar a quebrar a primeira barreira para poder ter seu próprio negócio online. Como verá neste guia, 
esse conhecimento te servirá para diversos objetivos. Você poderá montar uma Loja Virtual, ou a página de Fã Clube do seu Youtuber favorito, a 
base para começar com o pé direito é a mesma.

E por que usar o Facebook?

Atualmente, é a maior e mais completa rede social do mundo. A plataforma atrai 8 entre 10 brasileiros chegando a 99 milhões de usuários 
ativos mensais (89 milhões por dispositivo móvel). Cerca de 1,4 Bilhão de pessoas está no Facebook. É bastante gente.

O Facebook conhece seu potencial comercial e auxilia milhares de pessoas, profissionais e empresas a difundirem suas marcas, produtos e 
serviços, dando todas as ferramentas essenciais para exercer as atividades sem cobrar nada por isso.

Isso não quer dizer que você não deva usar outras mídias, como Twitter, Instagram, Google+, etc. Mas neste e-book vamos focar no Facebook, que é a 
ferramenta mais popular e com melhor estrutura para interação com o público.



Passo 1: Preparação

Ao longo deste guia você receberá instruções simples para montar sua página, e em algumas delas você terá que inserir informações e imagens 
que talvez não tenha ainda. Então o primeiro passo é se preparar e planejar o que você quer fazer. Respondendo algumas perguntas você terá uma 
ideia geral da sua página, algo que vai lhe ajudar muito nos próximos passos.

1. Descreva em poucas palavras sobre o que se trata sua página.
(ex: "página do meu trabalho como DJ e Produtor Musical, onde divulgo músicas, shows e eventos que participo")

2. A página é sobre uma empresa, marca, produto ou serviço?
(ex: “Gucci” é uma marca, “loja Gucci no Shopping Batel” é uma empresa, “Sapatos” é um produto, “Conserto de 
Sapatos” é um serviço)

3. Possui estabelecimento presencial?
(ex: loja, guichê, escritório ou local fixo que os clientes possam te visitar)

4. Qual o seu principal objetivo com a página?
(ex: "atrair novos clientes”, “me relacionar com meus clientes atuais”, “vender online”, etc)

5. Defina seu público ideal em poucas palavras (pode escolher vários tipos de público)
(ex: "pessoas que procuram emprego", ”fãs da minha banda de rock”, ”donas de casa da minha região”, etc)



Passo 1: Preparação

Com as perguntas respondidas, você pode partir para o próximo passo: preparar as imagens para sua Fanpage. É importante preparar isso com 
antecedência para agilizar o processo de construção e ter sua página pronta para começar rapidamente. Além do mais, pesquisando pelas 
imagens você terá uma ideia melhor sobre sua identidade visual e o tipo de imagem que vai utilizar em suas publicações.

Imagem de Capa Imagem de Logo

Toda Fanpage possui uma "Imagem de Capa", que é aquele 
banner principal que aparece quando alguém entra na sua 
Fanpage. É muito importante ter uma imagem que seja bonita e 
atrativa. Evite banners espalhafatosos, com preços e vários 
produtos, esse cabeçalho deve servir como um decorativo do 
ambiente, não uma ferramenta de vendas. Por isso procure usar 
uma imagem limpa, que represente a sua marca, produto, causa 
ou empresa.

Para a imagem ficar perfeita no cabeçalho da sua página, 
ela deve ter 851 pixels de largura e 315 pixels de altura

A imagem de logo vai aparecer à esquerda na sua página, logo 
acima do menu e também em cada comentário, 
compartilhamento e publicação que você fará em nome da 
página. Normalmente é a logo da empresa. Algumas empresas e 
marcas usam mascotes como imagem de logo, para que suas 
publicações e comentários sejam melhor recebidos pelo 
público. Profissionais liberais, figuras públicas, artistas e 
músicos podem utilizar uma foto de perfil.

A imagem de logo deve ter no máximo 100 KB, para não 
perder qualidade, e um tamanho de 180x180 pixels.



Passo 2: Criar Página e Escolher Atividade

Para criar sua página, acesse o Facebook. No  canto superior direito, o último ícone da barrinha azul será uma seta apontando para baixo, ao 
clicar nela, um menu aparece e logo você encontrará a opção "Criar Página".



Passo 2: Criar Página e Escolher Atividade

A primeira coisa que o Facebook vai te perguntar é o tipo de sua página. Se 
você já respondeu ao questionário da Introdução deste guia, essa etapa será 
bem simples. Você pode alterar o tipo de página depois, porém é importante 
saber que cada tipo de página possui configurações específicas e 
possibilidades diferentes.

Se estiver seguindo este passo a passo para praticar ou só entender como 
funciona, eu recomendo que você comece fazendo uma página de Causa ou 
Comunidade, para entender como a ferramenta funciona, antes de partir para 
a criação de sua página profissional. Você pode criar quantas páginas quiser e 
isso não terá custo algum.

Na próxima página do guia você encontrará mais detalhes sobre cada opção.

Para te ajudar nos próximos passos, criei uma página de Causa ou 
Comunidade para dar um exemplo mais claro e mostrar, na prática, como 
criar uma página..



Passo 3: Configurações Iniciais

Agora que já escolhemos o Tipo de Página, o Facebook vai nos mostrar um passo-a-passo bem intuitivo para montar as configurações iniciais de 
nossa página. Cada tipo de página terá alguns campos diferentes para serem preenchidos, no nosso caso, ele irá pedir primeiro uma breve descrição.

1. Sobre

Utilizando as respostas que você já anotou no Passo 1: Preparação, escreva sobre 
o que é sua página. Essa será a “Descrição Curta” de sua página. Note que acima do 
campo onde você deve escrever, há um contador que mede quantas letras você 
pode utilizar. Por ser uma descrição curta ela vai aparecer em alguns locais de 
espaço resumido, então use o conceito que você descreveu no início e capriche na 
composição para sua descrição ficar bem clara para quem visita a página.



Passo 3: Configurações Iniciais

Agora que já escolhemos o Tipo de Página, o Facebook vai nos mostrar um passo-a-passo bem intuitivo para montar as configurações iniciais de 
nossa página. Cada tipo de página terá alguns campos diferentes para serem preenchidos, no nosso caso, ele irá pedir primeiro uma breve descrição.

2. Foto do Perfil

Como já preparamos isso anteriormente, no Passo 1: Preparação, também vai ser 
simples. Basta clicar em "Carregar do Seu Computador" e enviar o arquivo com a 
logo para a sua página.

É importante lembrar que essa logo será usada em muitos espaços reduzidos, 
como comentários, compartilhamentos e publicações, por isso é melhor usar 
símbolos e imagens que ocupem toda a imagem. Evite o uso de nomes ou fotos de 
produtos. Em caso de fotos de pessoas ou mascotes, utilize apenas o rosto.



Passo 3: Configurações Iniciais

Agora que já escolhemos o Tipo de Página, o Facebook vai nos mostrar um passo-a-passo bem intuitivo para montar as configurações iniciais de 
nossa página. Cada tipo de página terá alguns campos diferentes para serem preenchidos, no nosso caso, ele irá pedir primeiro uma breve descrição.

3. Adicionar aos Favoritos

Pode não parecer importante, mas vai lhe ajudar muito no dia-a-dia de 
gerenciamento da página. Adicionando ela aos seus favoritos fará com que a 
página sempre apareça em destaque no seu menu do Facebook, facilitando assim 
as visitas à própria página para verificar seu andamento, estatísticas e 
notificações. Basta clicar no botão verde "Adicionar os Favoritos".



Passo 3: Configurações Iniciais

Agora que já escolhemos o Tipo de Página, o Facebook vai nos mostrar um passo-a-passo bem intuitivo para montar as configurações iniciais de 
nossa página. Cada tipo de página terá alguns campos diferentes para serem preenchidos, no nosso caso, ele irá pedir primeiro uma breve descrição.

4. Público preferido para a Página

Essa é a parte mais complexa do nosso guia, porque não é fácil definir um público para sua página sem um 
estudo aprofundado sobre a marca e o público na rede.

Por enquanto vamos nos ater ao que já sabemos, que é o público que você deseja atingir. Cada tipo de 
página possui algumas peculiaridades que você deve observar, e eu recomendo não restringir demais o seu 
público no começo (você pode alterar essas opções mais tarde).

Essa etapa é muito importante, pois se você possui uma loja de artigos femininos, seu foco será atrair 
mulheres para a página, se você está criando uma página sobre "Adoção de Animais", vai querer atrair 
pessoas que se interessem por animais, causas ambientais e sociais, entre outros aspectos. Se você possui 
um negócio local, recomendo que coloque os países, estados ou cidades em que você atua.



Passo 4: Página pronta para começar!

Sua página no momento deve parecer um pouco com a imagem ao lado.

Tire um momento para capturar essa tela e guarde essa imagem, pois 
ela marca o início da sua jornada. 

Mais tarde você poderá olhar para ela e realizar o quanto cresceu, à 
partir do zero.

Agora vamos ao que interessa, deixar sua página pronta para alcançar 
seu público. Nas próximas páginas iremos configurar os detalhes da 
página para que ela fique pronta para atrair seu público.



Passo 4: Página pronta para começar!

Antes de continuar, vamos alterar o status de publicação da página, 
para ocultá-la, afinal não queremos que as pessoas entrem em nosso 
estabelecimento enquanto ainda estamos em obras. No canto superior 
direito da tela, há um menu “Configurações”, clique nele para ver a tela 
de configurações de sua página.

A primeira opção que vamos mexer é a "Visibilidade da página", pois 
vamos “tirá-la do ar”. Não se preocupe, para que sua página volte a 
aparecer para o público, basta desmarcar a seleção.

Como pode ver, agora você tem acesso a muitas outras opções de 
preenchimento de informação para sua página. É importante completar 
o máximo possível dessas informações antes de lançar a página. Caso 
não tenha alguma informação pedida ali, não se preocupe, você poderá 
preencher isso a qualquer momento.



Passo 4: Página pronta para começar!

Caso possua mais pessoas para lhe ajudar com a administração da página, você pode ir em "Funções Administrativas" e adicionar amigos ou 
familiares para lhe ajudar na página. 

Somente alguém de confiança deve ser colocado como Administrador, uma vez que terá os mesmos acessos que você para alterar ou modificar toda 
a página (e até mesmo excluí-la), mas você pode colocar outros participantes como editor(a), moderador(a), analista ou anunciante (útil quando sua 
página reproduz publicidade e você precisa dar acesso para os anunciantes verificarem os resultados dos anúncios). 

Essas outras opções possuem acessos diferentes à página, mas nenhum deles tem a capacidade de excluir a página ou alterar informações essenciais.

Dê uma olhada geral em todas as configurações, elas são bastante intuitivas e fáceis de alterar.



Passo 4: Página pronta para começar!

Agora, vamos voltar à página, onde podemos configurar a imagem de 
capa para sua página ficar bonita e atrativa para seu público. 

Clique no menu "Página" no canto superior esquerdo e voltará para a 
página principal, onde terá uma imagem temporária no cabeçalho.

No canto inferior direito dessa imagem, haverá um botão "Adicionar 
uma Capa", basta clicar e irá aparecer uma janela para você fazer 
upload da sua imagem. Escolha a imagem desejada e faça upload.



Passo 5: Toques Finais

Para os detalhes finais, antes de lançar sua página, primeiro vamos limpar a timeline dela, pois você deve ter reparado que ao mudar as imagens de 
capa e logo, o Facebook automaticamente criou algumas publicações sobre isso. Vamos tirá-las da timeline, para deixar somente o que realmente 
importa: seu conteúdo.

Vá na publicação que deseja esconder e clique na seta no canto superior direito da publicação, depois escolha "ocultar da linha do tempo".

No futuro será interessante deixar as publicações de alteração e logo visíveis para o 
público, assim eles podem acompanhar, avaliar e opinar sobre as mudanças que você faz na 
página, usando isso como mais uma forma de alcançá-los com conteúdo. 

Mas, como ainda não temos ninguém curtindo a página, isso é irrelevante agora e, como 
você pode ainda fazer algumas mudanças antes de lançar a página, testar várias imagens, a 
timeline dele ficará um pouco “poluída” com diversas publicações de imagens. 

Se você preferir, pode aproveitar esse conteúdo inicial, sem problemas, nesse caso 
recomendo que edite a publicação e adicione um texto descritivo sobre a imagem, por 
exemplo, falando sobre sua marca ou causa na publicação da logo, ou explicando o conceito 
e os motivos da escolha para a capa de sua página.



Passo 5: Toques Finais

O mais importante é que você tenha pelo menos uma publicação inicial se apresentando para o público e falando sobre sua causa, marca, banda, 
produto ou serviço, fale um pouco sobre os objetivos da página e peça para as pessoas seguirem sua página para que recebam novidades sobre o 
tema. 

É muito importante usar uma imagem de boa qualidade para ilustrar o seu texto, assim chamando mais atenção. Tente fazer um texto curto, 
resumido, lembre-se que você poderá fazer diversas publicações para abordar o seu público depois, então não use um texto muito grande, ao invés 
disso use diversos textos menores, com imagens diferentes. Isso porque nas redes sociais as pessoas tem um lapso de atenção muito curto e textos 
grandes podem acabar afastando as pessoas de seu conteúdo, uma imagem acompanhando o conteúdo chamará mais atenção quando o usuário 
estiver navegando, aumentando suas chances de interagir com a publicação.

Agora que está tudo pronto, você vai voltar nas Configurações da página e torná-la visível para o mundo, desmarcando a opção de “Tirar do ar”.

Você já pode começar a ganhar seus primeiros seguidores. Recomendo que você comece convidando sua lista de amigos e familiares para apoiar seu 
trabalho. Eles podem ser sua primeira fonte de alcance orgânico, ajudando a compartilhar o conteúdo e fazendo com que ele chegue a cada vez mais 
pessoas. Empresas, instituições e organizações podem divulgar para clientes e funcionários, que também são uma ótima fonte de alcance inicial.

Você também pode divulgar sua página em grupos do facebook, sites parceiros, eventos e muitas outras fontes, vamos falar sobre isso em futuros 
e-books, não se preocupe.



Conclusão

Espero que esse e-book tenha lhe ajudado e dado o incentivo para você dar os primeiros passos na criação de sua Fanpage. 

São dicas básicas e fundamentais, e você ainda receberá várias dicas como essa ao longo dos próximos meses, sempre ajudando a evoluir sua página, 
integrá-la ao seu site e demais mídias sociais. Acima de tudo, eu quero conhecer a página que você criou com a ajuda desse guia, então envie para 
mim nesse link para que eu possa visitá-la e pensar em novos materiais que irão lhe ajudar nessa jornada.

Lembre-se, você não precisa ser um especialista em Facebook para ter seu negócio online, pode focar no gerenciamento de seus negócios ou da sua 
marca e deixar um profissional qualificado cuidar da parte mais difícil e técnica, com relatórios mensais de desempenho, insights exclusivos e 
personalizados, além de suporte dedicado através do próprio Facebook ou Skype, com alterações em tempo real. Visite meu site clicando na logo.

Desejo todo o sucesso para sua iniciativa e, lembre-se, se precisar estarei à disposição.

Obrigado pela leitura!

http://www.dougweb.com.br/me-conte-sobre-sua-pagina-no-facebook
http://www.dougweb.com.br

