
 

Dicas para anúncios com imagens no Facebook  

 

 

8 MELHORES IMAGENS PARA ANÚNCIOS DO FACEBOOK 

 

1- Mulheres Felizes 

Não é de hoje que ouvimos dizer que a felicidade é contagiante. 

De alguma forma, nossos olhos são atraídos pelo sorriso alheio e, de fato, anúncios com 

pessoas felizes engajam mais do que as pessoas “mal humoradas”. 

Mas não estranhe esse título. Sim! As mulheres, se tratando de felicidade, possuem um poder 

de persuasão maior do que os homens. 

Veja o anúncio da P&G, onde a empresa usa a imagem de uma mulher sorrindo para chamar a 

atenção para a oferta: 

 

Como fazer: 

 Use imagens de mulheres felizes (sorrindo) para apresentar a oferta 

 A mulher feliz pode ser uma cliente realizada com a aquisição do produto 

 Não se limite a mulher 

http://www.welabs.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/05/anuncio-mulher.jpg


 

2 – Life Style 

Sem dúvida, esse é um dos tipos de imagem que mais possuem engajamento na internet. 

As redes sociais, por si só, são ferramentas de socialização e exposição do super ego de seus 

usuários. 

Ou seja, o Facebook é a ferramenta onde os usuários mostram ao mundo mais do que eles 

são, é onde criam personagem do que eles realmente gostariam de ser aos olhos dos outros. 

É exposição de um “estilo de vida” do qual podem descrever a personalidade e o poder sócio 

econômico do usuário. 

Apesar de muitos criticarem esse tipo de ação, os posts “life style” ainda estão entre os mais 

engajados na rede como fotos de viagens e aventuras. 

Com os anúncios não é diferente. 

Fotos de executivos bem sucedidos, aventureiros, viagens, sensações de liberdade estão entre 

os campeões de cliques na internet. 

Vejo o exemplo do anúncio da Timberland abaixo onde ele explora o estilo de vida aventureiro 

para criar um posicionamento forte e empatia com o seu público: 

 

Como fazer: 

 Conheça o seu público e encontre qual o benefício que sua oferta pode impactar no 

estilo de vida dele (ex: oferta de MBA com uma imagem de um executivo em uma sala 

com visão panorâmica) 

 Foque na promessa 

3 – Cores 

Nossos olhos são guiados pela luz, abuse das cores. 

Lembrando que o Facebook usa apenas azul e branco, evite essas cores quando for anunciar 

nele. Ou use elas no fundo e sobreponha com cores contrastantes. 

Apele para as cores quentes, abuse dos contrastes para destacar a oferta como dissemos 

acima. 
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Veja um exemplo abaixo: 

 

Como fazer: 

 Contraste a imagem com o fundo 

 Atrair os olhos par ao CTA com uma cor brilhante 

4 – Logo 

Logo atrai facilmente os olhos das pessoas que já conhecem a marca. 

Portanto, é uma prática muito eficiente nos banners de Remarketing. 

Imagine que o seu prospect está em uma praça de alimentação, a tendência é ele direcionar o 

seus olhos para a logomarca do restaurante que ele já conhece. 

Veja um exemplo de um banner que usamos para Remarketing: 
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Como fazer: 

 Lembre-se que o logo conta como 20% do espaço de texto na imagem do Facebook. 

 Evite usar o logo azul, se não houver como, abuse das bordas e contraste com o fundo 

 Não use mais de um logo por imagem 

5 – Chamada de Valor 

Aqui, estamos falando da proposição de valor, ou seja, a oferta irrecusável. 

Você pode destacar com uma cor em contraste uma chamada para um download grátis, teste 

grátis de uma ferramenta. 

O importante é que essa chamada seja o ponto de destaque da imagem. 

Aqui, podemos ver um exemplo: 

 

Como fazer: 

 Coloque dentro de um box em contraste 
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 Coloque uma chamada curta e inresistível: Emagreça em Casa Grátis 

6 – Crianças e Animais de Estimação 

Sabe a história “gatos, bebês e peito”: 

Pois então, a não ser que você esteja anunciando no Traffic Junk, plataformas como Facebook 

Ads não irão permitir que você coloque imagem de peitos… 

Entrentanto… 

Os bichinhos e as crianças ainda são os campeões de engajamento. 

Lembrando que você não precisa ter uma empresa de produtos infantis ou um pet shop para 

usufruir desse recurso. 

Olhe no exemplo abaixo como a Shutterfly usa uma sequência de imagens com animais 

“fofinhos! para divulgar a sua oferta: 

 

Como fazer: 

 Use animais ou crianças para apresentar seu produto 

 Mostre um dos dois satisfeitos com o produto (ex: família feliz vivendo no novo conjunto 

habitacional) 

7 – Celebridade 

Recurso usado em propagando desde sempre, usar uma pessoa que possa transferir 

autoridade para o seu produto tem mais engajamento. 
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Essa pessoa pode ser até alguma figura importante dentro da sua empresa, por exemplo, Bil 

Gates divulgando o novo Windows. 

Abaixo, um exemplo de um anúncio no qual usamos a imagem do Conrado Adolpho para 

apresentar o iJumper: 

 

Como fazer: 

 Crie autoridade para alguém da sua empresa 

 Faça parcerias 

8 – Imagens Engraçadas ou Sarcásticas 

Esse tipo de imagem chamam demais a atenção quando visualizadas. 

Ela deve ser usada com muito cuidado, o humor não pode tirar a seriedade da eficiência da 

oferta. 

Veja o exemplo de um anúncio do app americano para encontrar babas Sittercity: 
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Como Fazer: 

 Use imagens que fogem do que vemos no cotidiano que obrigará ao usuário olhar ao 

menos duas vezes para entender do que se trata 

Testando 

Bom, você já sabe por onde começar com essas dicas. 

Agora, você deve testar para saber qual é a estratégia mais eficiente para alcançar o seu 

objetivo. 

Lembrando que você precisa usar apenas uma das 8 dicas de cada vez. Você pode usar uma 

mulher feliz em uma situação cômica abraçada a um cachorro. 

IMPORTANTE 

Lembre-se, de nada importa você ter uma imagem matadora se quando o cliente entrar no seu 

site, dar de cara com uma identidade visual totalmente antagônica. 

Importante que exista uma comunicação integrada entre anúncio e página de pouso. 

Finalizando a primeira parte…] 

É isso aí galera, falamos aqui das imagens que mais engajam. 

Na segunda parte do Post – A Anotomia do Anúncio Perfeito – Parte 02, eu irei abordar com 

você a melhor estratégia de texto para os seus anúncios. 

http://www.welabs.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/05/sitterciy-facebook-ad-example.png


 

Você vai conhecer atalhos simples, mas que faram toda a diferença nos resultados dos seus 

anúncios. 

Quer saber mais, receber dicas preciosas, assine a nossa Newsletter. 

Ps. Se você deseja saber mais sobre como criar um anúncio perfeito, assine o Welabs por um 

real, lá eu falo como criar anúncios de NativeAds. Clique aqui agora mesmo para assinar! 

Você ainda quer mais? 

Baixe agora mesmo de graça a nossa aula “A Anatomia do Post Perfeito“, onde ensinamos 

como criar um post feed no Facebook! 

Por agora é só gente. 

Até a próxima… 

Abraço! 
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