
 
 

14 de Setembro de 2016 
 

COMUNICADO 39/2016 – RELATÓRIO DE CAMPANHA FACEBOOK JUNHO E 
JULHO FINALIZADO 

Prezados Franqueados 

Segue relatório da campanha do facebook, site orgânico e ligações no sistema 4003. 

Lembramos que já trocamos duas vezes de empresa que faz este trabalho de mídia 
social para nós - uma delas inclusive foi indicada por uma franqueada de Minas 
Gerais -, pois estas não foram eficientes como prometiam na captação de leads. 

Portanto, esta é a terceira empresa com que fazemos este trabalho e já estamos 
bastante descontentes com ela, pois erraram na apresentação de resultados. Este 
erro, inclusive, foi detectado por uma de nossas franqueadas (Dra. Greice), que 
percebeu que no total de leads estavam incluídos os leads gerados pelo nosso site 
orgânico e não pela campanha do Facebook feito por esta empresa. 

Portanto, cada lead gerado pela campanha de Facebook custou mais caro do que eles 
nos falaram inicialmente, afinal, o custo do lead pelo nosso site é gratuito e a 
campanha deles gerou menos leads do que o inicialmente reportado. Me senti 
enganado!!! 

Cada lead custou R$ 9,23, sendo este valor composto pelo preço da mídia mais o  
sistema de divisão de leads por franqueados e o fee da agência. Um valor a nosso ver 
muito alto. 

Contudo, apesar do erro no report, o valor cobrado dos franqueados está correto e 
permanece o mesmo, pois cada lead custou R$ 9,23 e não R$ 6,76 e o número de 
leads do face foi de 1621 e não 2215 como falado anteriormente, já que os outros 
leads foram gerados no site orgânico. Assim, houve uma redução de 
aproximadamente 28% no número de leads e, portanto, um aumento de 28% no 
custo do lead. 



 
 

 

 

Por exemplo: 

O franqueado cuja cobrança debitada no fechamento foi relativa a 100 leads teve o 
seguinte cálculo de valores: 100 x R$ 6,76 = R$ 676,00 

Agora com a redução de 28% do número de leads, passaria a ser 73 leads x R$ 9,23 = 
R$ 673,79. 

Portanto, o valor debitado está correto mesmo que o numero de leads seja menor do 
que o imaginado e relatado pela empresa contratada. 

Concluindo, estamos insatisfeitos com a empresa atual e se algum franqueado tiver 
alguma empresa para administrar nossa campanha de facebook para indicar, 
agradecemos, mas julgamos fundamental a continuidade desta campanha em 
mídias sociais. 

Estamos contratando também uma outra empresa para aumentar a quantidade de 
vezes que aparecemos na primeira pagina da busca orgânica do Google, são 80 
palavras chaves que achamos importante estarmos na primeira pagina, fazendo com 
que o nosso site seja mais visto e gerando um maior numero de leads afinal o 
numero de leads orgânicos esta muito baixo. 

Lembramos também que uma parte da divulgação pelo face acaba gerando ligações 
telefônicas para unidade pelo sistema de telefonia 4003-0051, porque muitas 
pessoas não fazem o cadastro, mas  ligam para o telefone divulgado e que esta na 
land-page da divulgação. O número de ligações geradas nos meses de junho e julho 
foi de 1040, conforme o relatório anexo. 

 

 



 
 

 

 

Informamos ainda que todos os Leads, são direcionados para o e-mail oficial 
@emagrecentro.net e também no sistema Filial Manager, em ambos os franqueados 
podem verificar os leads e para entrar em contato com os interessados. 

É de extrema importância que acessem o sistema Filial Manager dar baixa nos 
cadastros mensurando a origem dos mesmos para que possamos mensurar os 
resultados das campanhas. 

Ressaltamos ainda para os franqueado que tiverem dúvidas e/ou nunca acessaram o 
e-mail e sistema entrar em contato com a Central pelo telefone (11) 5585-2700 ou 
arte@grupomultifranquias.com.br com o Alex para que seja sanada as dúvidas. 

Segue os  link para acessos dos sistemas. 

 • webmail.emagrecentro.net  (email oficial @emagrecentro.net) 

 • emagrecentro.filialmanager.com.br/login.php (agendamento de interessados) 

 • portaldoemagrecentro.com (Portal do Franqueado) 

Clique no link para baixar os relatórios: 
http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Comunica
do39_2016%20–%20RELATORIO%20DE%20CAMPANHA%20FACEBOOK.rar 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Edson Ramuth 
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