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RECOMENDAÇÕES: 
 

Recomendamos evitar que use contas pessoais ou profissionais de grande 
importância do Facebook e WhatsApp no Grow Up FaceB Extractor e no 

VenderNoZap. 

 

 

 Por quê? Algumas vezes tanto o Facebook como o WhatsApp podem não 
interpretar muito bem ações “robóticas”, ações automáticas e em grande volume, 
interpretando como SPAM ou até mesmo para usar os dados das pessoas de 
forma indevida. Ou seja, em alguns casos, se trabalhando em massa e de forma 
não adequada, o Facebook e o WhatsApp podem gerar bloqueios em sua conta 
do Facebook ou no seu chip do celular.  
 
 
 
 

 Isso é um grande problema? Não! Apenas precisamos saber trabalhar da 
forma mais adequada e respeitar algumas velocidades destas redes sociais para 
não sermos interpretados como SPAM, ou parecer que estamos fazendo algo 
malicioso. Neste manual vamos te ensinar a trabalhar da melhor forma possível 
para que esse tipo de situação não aconteça!  
 
 
 
 

 Então, o que fazer? Nós recomendamos, no caso do VenderNoZap, que o 
usuário compre um ou alguns chips de operadoras telefônicas (Tim, Claro, Oi, 
Vivo, etc) e use o WhatsApp no VenderNoZap através desses números para poder 
trabalhar sem preocupações. Para o caso do Facebook Extractor, sugerimos que 
o usuário acesse por uma conta reserva, ou uma conta que não use muito e não 
tenha importância. Pode ser até uma conta criada na hora e só para isso. 

 

 

 

 



 

COMO BAIXAR OS SOFTWARES? 
 

Baixe os instaladores em um computador Windows através dos links: 

(Para MAC book, consulte o último item do manual) 

VenderNoZap: 

https://drive.google.com/file/d/11VG5mttp1u_bl8_8Du_eY0fHZkHNdoZi/view 

Facebook extractor: 

https://drive.google.com/file/d/1SzCwCoHzW8retet7AJOfUCLND88eRelb/view?usp=sharing 

 
 É recomendado desativar o seu antivírus e o Windows defender 

(antivírus do Windows), pois alguns mais “rigorosos” não aceitam os 
programas! 

 Deve-se executar os arquivos como administrador do computador! 

 

 

 

 

LINK VIDEO AJUDA 
 

Tutorial VenderNoZap 
https://www.youtube.com/watch?v=j-9ow0ePPDc 

 
 Vídeo tutorial no Youtube ensinando a baixar, instalar, validar e utilizar os 

programas 
 

 

 

 

 

Links adicionais: (usar somente quando necessário e solicitado pelo suporte) 

NET.framework: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=55167 



 

COMO INSTALAR OS PROGRAMAS? 
 

OBS: Os dados de licença “NOME” e “CHAVE” que o suporte envia servem para validar 
todos os programas (VenderNoZap, FaceB Extractor e o Gerador de Token). 

 

VenderNoZap 
 No local onde o arquivo foi baixado, execute o arquivo “VenderNoZap Setup.exe” 

para que se inicie a instalação. 
 Ao finalizar a instalação, se o programa já não abrir na sequência, execute o 

atalho correto do programa instalado provavelmente criado na área de trabalho 
do seu computador. 

 Irá aparecer a janela para validar o programa. Envie o “CODIGO DO 
CLIENTE” que aparece na tela para o suporte (copie e cole para não haver 
divergências) via WhatsApp ou e-mail, que irão te retornar os dados “NOME” e 
“CHAVE (licença)” para validar o seu programa.  

 Preencha os campos corretamente de acordo com esses dados que o suporte 
enviar (copie e cole para não haver divergências) e clique em Registrar. 

 O programa estará válido e pronto para uso! 
 
 
 

FaceB Extractor 
 Por processo idêntico ao de cima, no local onde o arquivo foi baixado, execute o 

arquivo “Grow Up FaceB Extrator.exe” para que se inicie a instalação. 
 Ao finalizar a instalação, se o programa já não abrir na sequência, execute o 

atalho correto do programa instalado provavelmente criado na área de trabalho 
do seu computador. 

 Preencha os campos “NOME” e “CHAVE” corretamente de acordo com os dados 
que o suporte enviar (copie e cole para não haver divergências) e clique em 
Registrar.  

 O programa estará válido e pronto para uso! 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMO USAR O VENDER NO ZAP 
(ler item “Recomendações”). 

O VenderNoZap é o principal produto em questão. Ele deve estar sempre atualizado 
(checar na página de tutorial), configurado adequadamente para ter desempenho pleno 
e total (como explicado a seguir) e funcionando em perfeito estado. 
Nos botões “Tutorial” e “Suporte” o usuário obtém ajuda para utilização dos programas 
através do vídeo de ajuda ou através de atendimento com o suporte. É altamente 
recomendado assistir o vídeo do tutorial para entender na prática o funcionamento. 

 Execute o arquivo “VenderNoZap”. 
 Assim que abrir, o primeiro passo é conectar. À esquerda, acesse a aba WhatsApp 

Web. Irá carregar o QR Code (uma espécie de código).  
 No seu celular, abra o WhatsApp, vá em opções e clique em “WhatsApp Web”. 

Escaneie o QR Code com a câmera.  
 Assim que conectado, você já pode prosseguir com os demais passos do manual. 

Sempre que desejar conversar com as pessoas, ou ver suas conversas, ou 
conferir suas mensagens sendo enviadas, basta clicar nessa aba do WhatsApp 
Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ChatBot (Auto responder): 

O Chatbot é uma poderosíssima ferramenta do VenderNoZap. Se não a mais importante! 
Não causa bloqueios, é segura e adianta demais (ambas) as vidas de muitos usuários e 
clientes. É capaz de automatizar e otimizar diversos procedimentos e/ou perguntas e 
respostas de possíveis dúvidas sobre os produtos. É importante fazer bom proveito dele! 
Funciona basicamente com a criação e configuração adequada de menus.  

 Crie menus e submenus com mensagens automáticas e genéricas para que seus 
clientes interajam ou conversem automaticamente de forma fácil com seu 
WhatsApp. 

 No campo no canto direito, deve-se adicionar a mensagem (menu) inicial e 
principal e clicar em ”+ Adicionar mensagem”. (Nº 2 no exemplo abaixo) 

 No topo, clicando no botão “Adicionar”, configuram-se as respostas do menu 
principal que foi criado no passo anterior. (Nº 3 no exemplo abaixo) 

 Ao clicar em “Adicionar”, no campo palavra-chave, escolha o número da resposta 
referente a opção do menu inicial e clique em inserir nova, ao lado. Escreva a 
resposta embaixo no campo “Resposta” e clique em “inserir nova”, ao lado. À 
direita, na opção “Anexar arquivo”, pode-se ainda anexar foto/vídeo para essa 
resposta. Ao terminar, clique em “Adicionar palavra(s)” e em “Salvar e Sair” 

 Pode-se apagar as respostas configuradas selecionado a desejada e clicando no 
botão “Apagar”. Também pode-se editar as respostas selecionado a desejada e 
clicando no botão da engrenagem, ao lado das respostas configuradas. 

 Ao terminar a configuração do ChatBot (menus, repostas, etc.), selecionar a 
opção “Ativar/desativar” para que o ChatBot fique ativado. Clique em “Salve” 
para salvar as configurações. (Nº 4 e 5 no exemplo abaixo) 

 Para deixar o ChatBot rodando 24h/dia, configure seu computador para não 
hibernar/desligar e o visor do celular não apagar.  

 



 
2. Configurando “delays” (espaço de tempo entre as mensagens) 

Importante aliado para evitar ao máximo bloqueios e interpretações de SPAM. Quanto 
maiores os delays, menores as chances de bloquear o WhatsApp naquele chip. 

 No menu à esquerda, vá em “Opções”. 
 Na barra de “Atraso entre mensagens”, utilize no mínimo 10 segundos ou 

mais para definir a velocidade com que suas mensagens serão enviadas. Com 
esse parâmetro, a cada 10 segundos, ele envia a mensagem que você irá 
configurar em seguida para cada contato da lista. Assim, tenta-se tornar a ação 
do programa o mais humana possível. 

 Mais à direita, ative a opção “Ativar pausa entre envios”. Utilize no mínimo 
depois de 10 aguarde 60 segundos ou mais, pelo mesmo motivo acima. 
Significa que o programa faz uma pausa de 1 minuto a cada 10 mensagens 
enviadas. 

 Salve as configurações no botão “Salvar” no canto direito inferior. 
 
OBS: Os parâmetros utilizados acima foram testados com uma quantidade baixa de 
disparos e tiverem uma baixa taxa de bloqueio, demonstrando serem seguros nessa 
medida. Quanto maior a quantidade de disparos, maior deve ser o espaçamento entre 
as mensagens. Quanto maiores os atrasos e descansos, menores as chances de bloquear 
o chip.  
Aquecer chips virgens também pode ser uma boa precaução. Enviar 20-30 mensagens 
aleatórias para alguns contatos conhecidos pelo próprio celular onde o chip está posto. 
Depois começar os disparos de mensagens pelo VenderNoZap gradativamente, 
começando com 50-100 e aumentando aos poucos com a utilização, atingido no máximo 
250 disparos por chip. Após completar os disparos, recomenda-se deixar o WhatsApp 
desse chip em “descanso” pelo restante do dia ou por algumas boas horas. 
 



 
3. Enviando mensagens (ler item “Recomendações”) 
 Com a lista dos contatos extraída do FaceB Extractor e organizada (instruções 

nas páginas 9, 10 e 11), vá em “Enviar” no Menu à esquerda. 
 Separe as listas de 250 em 250 contatos por lista, para evitar mais que 250 

disparos de uma vez. Importe a lista correta no campo em branco à esquerda, 
clicando em “Importar” e buscando a lista desejada.  

 No campo em branco à direita, escreva a mensagem que deseja configurar para 
enviar os disparos para a lista de contatos importada.  

 Aperte o botão “+” à direita para adicionar mais mensagens. É recomendado que 
se criem diversas mensagens semelhantes (7 a 10), mudando poucos detalhes. 
Basta alterar algumas palavras nas mensagens e ir adicionando, clicando no 
botão “+”. O VenderNoZap fará um “rodízio” com essas mensagens criadas na 
hora de enviar para os contatos da lista, evitando interpretações de SPAM. 

 Pode-se adicionar fotos ou links as mensagens. Para adicionar foto/video basta 
selecionar/marcar a opção “Selecionar arquivo” e buscar a foto clicando no botão 
“...” ao lado. 

 Para iniciar o disparo das mensagens, clique em “Começar a enviar”, no canto 
direito superior.  

 A opção ao lado “Enviar teste” serve para visualizar a mensagem que configurou 
no seu próprio WhatsApp. 

 Abra o WhatsApp clicando na aba “WhatsAppWeb” e verifique em tempo real as 
mensagens que configurou sendo enviadas para os contatos da sua lista! 

 



 

COMO INICIAR O FACEBOOK EXTRACTOR 
(ler item “Recomendações”) 

 Ao iniciar o Grow Up FaceB extractor, clique no botão “Obter Token” (validar o 
token também por processo de validação igual aos anteriores acima). 

 Entre com login e senha da conta da conta do Facebook que deseja extrair o 
público-alvo e clique em “Gerar Token”. (ler item “Recomendações”). 

 Copie o Token gerado, cole no campo no topo do Grow Up FaceB extractor e 
clique no botão ao lado “Entrar”. 

 As funções da ferramenta irão liberar e estarão prontas para uso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Caso aconteça qualquer erro no Gerador de Token, assim como mostrado no vídeo tutorial, 
o suporte pode enviar o gerador a parte para resolver esse problema em particular. 

 



 

UTILIZANDO FUNÇÕES DO FACEBOOK EXTRACTOR 

Buscar público-alvo em fanpages: 

 Clique em “Encontre o público-alvo na fanpage”. 
 No seu Facebook, no campo para pesquisar, busque por páginas relacionadas ao 

seu produto/conteúdo (selecione o filtro para “Páginas”).  
 Utilizando a função ”Localizador de ID” do próprio Grow Up FaceB extractor, 

presente na tela inicial do programa, gere os IDs de todas as páginas que achar 
interessante e que tenham seu público-alvo.  
Basta Copiar o link (URL) da página desejada no seu navegador e colar no campo 
que aparece na tela para qual você é direcionado ao clicar na função. Clique em 
“Find numeric ID” e copie os IDs que gerar.  
O mesmo processo pode ser feito utilizando qualquer ID generator pesquisado 
no Google (outra sugestão nossa é: https://pt.piliapp.com/facebook/id/) 

 Retornando a função anterior em que estavamos (“Buscar público-alvo em 
fanpages”), cole esses IDs gerados, um embaixo do outro, no campo quadrado 
“Insert IDs here”, a esquerda da tela. 

 Clique em “Start” e o programa irá listar e-mails e telefones de usuários. 
 Salve a lista com os telefones clicando em “salvar” no canto direito inferior. 

 

 

Buscar público-alvo em grupos: 

 Clique em “Encontre o público-alvo em grupos”. 
 No seu Facebook, no campo para pesquisar, busque por grupos relacionados ao 

seu produto/conteúdo (selecione o filtro “Grupos” e em seguida “grupos 
públicos”). 

 Utilizando a função ”Localizador de ID” do próprio Grow Up FaceB extractor, 
presente na tela inicial do programa, gere os IDs de todas os grupos que achar 
interessante e que tenham seu público-alvo. 

 Retornando a função anterior em que estávamos (“Buscar público-alvo em 
grupos”), cole esses IDs gerados, um embaixo do outro, no campo quadrado 
“Insert IDs here”, a esquerda da tela. 

 Clique em “Start” e o programa irá listar e-mails e telefones de usuários. 
 Salve a lista com os telefones clicando em “salvar” no canto direito inferior. 

 

 

 

 



 
Buscar público-alvo em amigos de amigos: 

 Basta clicar em “Start Finding Audience” que o programa irá listar pessoas que 
são amigos dos seus amigos no Facebook e suas informações (se a quantidade 
que você tiver de amigos no Facebook for muito grande, essa função pode ser 
lenta ou não funcionar). 

 Importante que você tenha pelo menos alguns amigos nessa conta do Facebook 
que estiver utilizando, para extrair os contatos. 

 Salve a lista com os telefones clicando em “salvar” no canto direito inferior. 

 

 

Buscar público-alvo nos grupos que você participa: 

 Na lista a esquerda, irão aparecer os grupos que você já faz parte. Deixe somente 
os grupos que você tem interesse em procurar seu público-alvo (possíveis 
clientes), selecionando os que desejar remover da lista e clicando em “Remove 
Selected Groups” para remover os grupos que você participa, mas não são 
interessantes para você nesse momento. 

 Clique em “Start” e o programa irá listar as pessoas desses grupos e suas 
informações. 

 Salve a lista com os telefones clicando em “salvar” no canto direito inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTILIZANDO OS SOFTWARES EM MacBook 
 

Os softwares são feitos para rodar em computador Windows, se você possui apenas 
computador MAC, terá que contratar/alugar um VPS (Virtual Private Server – uma 
máquina virtual de acesso remoto), que nada mais é do que um computador Windows 
que você acessa pela internet.  

 Sugerimos alugar o servidor no link abaixo (ou em qualquer outro fornecedor 
que você prefira): https://greencloudvps.com/budget-windows-vps.php 

 Recomendamos escolher o servidor com as devidas características ou maiores: 
Budget 2 (4GB Memory $20/mo) 

 Após isso, baixar a aplicação necessária para acessar o servidor “Microsoft 
Remote Desktop 10” na AppStore ou através do link: 
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?mt=12 

 Após a contratação você receberá os dados de acesso via e-mail e deverá os 
colocar nos respectivos campos do “Microsoft Remote Desktop 10’’ para acessar 
o computador Windows remoto. 

 Feito isso, seu servidor virtual estará pronto para uso e você pode executar os 
passos do manual. 

 

 

LINK VIDEO AJUDA 

Link do video de ajuda no youtube para baixar, instalar, validar e utilizar os 
programas: 

Tutorial VenderNoZap.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-9ow0ePPDc 
 

 Voce também pode conferir os vídeos novos, quando lançados, em: 
https://www.vendernozap.com/tutorial 

 Todos as informações e detalhes sobre o serviço você confere em nossa página 
oficial de vendas: https://www.vendernozap.com/ 


