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INTRODUÇÃO

Uma mensagem para o profissional 
de marketing sofisticado
Bem-vindo à edição de aniversário de 5 anos do Guia 
de marketing sofisticado do LinkedIn! 

O que é um profissional de 
marketing sofisticado? 

É alguém que entende os princípios fundamentais e imutáveis do marketing mas 
os aplica com confiança a novas técnicas e plataformas. Profissionais de marketing 
sofisticados utilizam a tecnologia e a criatividade para gerar resultados relevantes. 
Eles tomam decisões inteligentes com base em uma análise criteriosa de dados, 
entendem profundamente o processo de decisão de compra moderno e sabem 
como influenciá-lo em cada etapa.

Profissionais de marketing sofisticados têm vontade de experimentar coisas novas 
e aprender novas competências, mas se empenham igualmente em testar a eficácia 
e otimizar o que funciona. Eles reconhecem que as mídias sociais e o marketing de 
conteúdo são elementos essenciais das suas estratégias integradas de marketing, 
e são fundamentais para a construção da sua marca e o crescimento dos seus negócios.

Lançamos o primeiro Guia de marketing sofisticado do LinkedIn em janeiro de 2014 
para responder às perguntas que os profissionais de marketing faziam constantemente. 
Profissionais de marketing como você queriam saber como anunciar no LinkedIn, 
como patrocinar conteúdo no LinkedIn e como construir uma estratégia de conteúdo 
eficaz na plataforma — e, igualmente importante, como construir sua própria marca 
pessoal. A cada ano, o guia fornece a profissionais de marketing sofisticados tudo 
o que eles precisam saber sobre marketing no LinkedIn para aumentar 
o conhecimento, influenciar a percepção, gerar leads e aumentar a receita.

O guia é um dos conteúdos mais bem-sucedidos na história das Soluções de 
Marketing do LinkedIn, com mais de um milhão de downloads e traduzido para 
seis idiomas. A cada nova edição, ele evolui para refletir a crescente sofisticação 
do profissional de marketing moderno, juntamente com os novos produtos 
e recursos das Soluções de Marketing do LinkedIn.
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Em vez de reinventar a roda, nós atualizamos o guia todos 
os anos para mantê-lo relevante. 

Acreditamos que o marketing de conteúdo é bem-sucedido quando atrai e retém 
a atenção do seu público. Profissionais sofisticados de diversas partes do mundo 
confiaram em nós quando baixaram a primeira edição do guia em 2014. 
E acreditamos que eles continuarão a acessar nossos novos guias se eles 
continuarem a ser informativos, inspiradores e a trazer insights e ideias 
que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar.

Este é um tributo aos profissionais de marketing sofisticado que são a prata da casa, 
começando com Jason Miller, que concebeu originalmente a marca do Guia de 
marketing sofisticado e o restante da nossa equipe global de marketing de conteúdo.

Assim como o marketing mudou muito desde 2014, o mesmo aconteceu com 
o LinkedIn. Adicionamos novas e poderosas soluções de marketing, novas formas 
de comprar anúncios e novos recursos para publicar conteúdo, direcionar atividades 
de marketing e acompanhar o alcance, o engajamento e o ROI que você gera. Em 
2020, temos mais formas de anunciar no LinkedIn do que nunca. Atualizamos nosso 
guia para ajudar você a aproveitar ao máximo todas elas. 

Criamos este guia com muito carinho.  
O que está esperando?
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Nesta edição de aniversário de 
5 anos, você encontrará as dicas 
mais recentes para:

•  Aproveitar ao máximo o seu perfil

•  Engajar seguidores no LinkedIn

•   Ampliar o alcance da sua marca com 
promoção pelos funcionários

Você também encontrará 
informações sobre os mais 
novos produtos das Soluções de 
Marketing do LinkedIn, incluindo:

•  LinkedIn Matched Audiences (segmentação 
de conteúdo, sites e contas)

• LinkedIn Audience Network

• LinkedIn Sponsored Video e Carousel Ads

• LinkedIn Insight Tag

• Dados demográficos do site do LinkedIn

• Formulários de geração de leads do LinkedIn

• Os novos Grupos do LinkedIn

I

Vamos começar!

https://www.linkedin.com/in/jsnmiller/


Promova a você mesmo 
e a sua empresa no 
LinkedIn. Veja por que 
você deve fazer isso

CAPÍTULO 01
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Promova a você mesmo e a sua 
empresa no LinkedIn. Veja por 
que você deve fazer isso.

Os relacionamentos nunca foram tão importantes para os negócios 
quanto são hoje. As pessoas não prestam mais atenção a mensagens 
promocionais ou irrelevantes. Elas querem se engajar com empresas 
que focam no compartilhamento de informações e conteúdos 
relevantes e interessantes. Empresas que informam e interagem não 
estão apenas vendendo, mas também criando relacionamentos. 

O LinkedIn é, de longe, o lugar onde o maior número de profissionais se reúne 
para se conectar e se informar, avançar na carreira e trabalhar de maneira mais 
inteligente. Mais de 660 milhões deles estão no LinkedIn. Eles são decisores, 
influenciadores, líderes atuais e futuros: são as pessoas que você deseja alcançar 
reunidas em um só lugar. No LinkedIn, temos: 

decisores B2B46 milhões

líderes de opinião
17 milhões

decisores de TI

6 milhões

de mass affluent40 milhões

10 milhões
 executivos 

01

6 · O guia de marketing sofisticado do LinkedIn  |  Edição de aniversário de 5 anos

“Acho que os principais elementos para 
o desenvolvimento de relacionamentos 
significativos com profissionais são 
confiança, autoridade, conhecimento 
e valores. A confiança é conquistada 
com o tempo, a autoridade é criada com 
o compartilhamento consistente de 
conhecimento através de insights úteis 
e os valores são ilustrados pelo modo 
como a marca se humaniza utilizando 
a tecnologia em larga escala.” 
- Jason Miller, Líder de Marketing de Marca, Microsoft



Os profissionais não apenas acessam o LinkedIn em grandes 
números, como também interagem com um grande propósito. 

Eles acessam a plataforma justamente para se conectar com redes, marcas e 
oportunidades, interagindo com conteúdo de alta qualidade através do LinkedIn. O 
propósito e o mindset dessa plataforma são muito diferentes do que encontramos nas 
demais mídias sociais; somos guiados pelas aspirações profissionais de nossos usuários.

Os profissionais de todo o mundo acessam o LinkedIn para obter:

Os profissionais de todo o mundo 
acessam o LinkedIn para obter 
conhecimento.

Todos os dias, milhões de publicações, vídeos 
e artigos passam pelo feed do LinkedIn, gerando 
dezenas de milhares de comentários a cada hora 
e dezenas de milhões de compartilhamentos 
e reações. O LinkedIn é a plataforma definitiva 
 para publicações profissionais e onde nossos 
usuários vão para aprender, compartilhar e se inspirar.
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INSIGHTS E RECOMENDAÇÕES DE COLEGAS

NOTÍCIAS DO SETOR

DICAS DE ESPECIALISTAS

TREINAMENTO PROFISSIONAL

CONTEÚDO PUBLICADO POR MAIS DE 660 MILHÕES 
DE USUÁRIOS DO LINKEDIN

A maior rede profissional 
do mundo  
(em milhões de usuários)

2182013

2962014

4302016

5002017

590

660

2018

2020

3502015
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O LinkedIn é uma plataforma que permite a profissionais de 
marketing sofisticado criar relacionamentos com esses profissionais. 
Na verdade, esta é a primeira vez na história da mídia que você 
pode engajar profissionais de todo o mundo em um único lugar. 
Não é à toa que o LinkedIn rapidamente se tornou a plataforma de 
publicação de conteúdo preferida dos profissionais de marketing. 

Por que os profissionais de todo o mundo agora estão se reunindo em um único lugar, 
o LinkedIn? Porque as pessoas que você quer alcançar são como eu e você. Todos 
nós estamos procurando os lugares certos para encontrar as melhores informações, 
e há realmente poucos lugares onde estamos nos reunindo em grandes números.

No LinkedIn, você alcança um público qualificado em um contexto profissional. 
Além disso, você pode engajá-los de forma significativa: compartilhando conteúdo 
de valor através de soluções que se adaptam de acordo com como os profissionais 
interagem. Dessa forma, você se torna parte das conversas e da busca por 
conhecimento do seu público na plataforma. E para isso, basta um profissional 
de marketing sofisticado que consiga aproveitar a oportunidade de engajá-lo.

O que queremos dizer com profissional 
de marketing sofisticado? 

Um profissional de marketing sofisticado é alguém que coloca as teorias 
do marketing em mídias sociais na prática de modo eficaz. Mas os profissionais 
de marketing não podem apenas “fazer” marketing em mídias sociais. Agora, eles 
precisam produzir resultados e insights para comprovar o valor de seus esforços. 
Felizmente, não precisamos mais atirar para todos os lados esperando que nossa 
mensagem seja ouvida em meio a todo o barulho nas redes sociais.

A tecnologia nos permite adotar uma abordagem bem mais refinada – sofisticada, 
se preferir – para o marketing em mídias sociais, utilizando a maior rede profissional 
do mundo.

de profissionais de 
marketing B2B conquistam 
seu sucesso aqui1
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O LinkedIn é o canal mais eficaz 
para alcançar objetivos de 
marketing de conteúdo

82%

As 3 plataformas sociais mais 
eficazes utilizadas por profissionais 
de marketing B2B para fins 
de marketing de conteúdo2

Maior sucesso

Twitter 67%

LinkedIn 82%

Faceboook 48%

01

1. contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf
2. contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf



 PROMOVA A VOCÊ MESMO 

Otimize seu perfil

CAPÍTULO 02
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PROMOVA A VOCÊ MESMO

Otimize seu perfil
Todo dia, vemos milhares de profissionais encontrarem outros 
profissionais ou serem encontrados através da pesquisa do LinkedIn.

Além disso, um dos primeiros passos que muitos usuários dão ao receber conteúdo 
de uma empresa ou de outro usuário é clicar para visualizar o perfil pessoal ou 
a LinkedIn Page do remetente e saber mais sobre ele. É por isso que é fundamental 
que você e a sua empresa mantenham perfis completos e otimizados.

Seja para procurar pessoas, emprego, empresas ou grupos, fornecemos 
os resultados mais relevantes com base em:

10 · O guia de marketing sofisticado do LinkedIn  |  Edição de aniversário de 5 anos

SUA REDE

SUA IDENTIDADE PROFISSIONAL

COMO AS PESSOAS NA SUA REDE INTERAGEM 
COM O LINKEDIN
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Se a sua empresa e seus funcionários otimizaram seus perfis, você ganha uma 
vantagem quando potenciais clientes pesquisarem empresas, produtos e serviços 
semelhantes aos que você oferece.

Como você pode se beneficiar de um perfil otimizado 
Como profissional de marketing, você pode 
usar o LinkedIn para fazer networking e avançar 
profissionalmente. Não importa se você estiver 
buscando ativamente um novo cargo ou tentando 
se sobressair no seu emprego atual: 

 Seu perfil deve estar configurado para máxima   
 exposição e engajamento  

 Adicione conteúdo multimídia, como vídeos e 
 infográficos ao seu perfil para  
 destacá-lo visualmente

Como a sua empresa pode se beneficiar de 
um perfil otimizado 
Um perfil otimizado pode aumentar a visibilidade da 
sua empresa e do seu conteúdo nos resultados de 
pesquisa, dentro e fora da rede. Ferramentas de 
pesquisa como o Google varrem as páginas e URLs 
em busca de palavras-chave, e os perfis do LinkedIn 
oferecem muitas oportunidades para incorporar 
palavras-chave, como: 

  Na URL do LinkedIn e em outras URLs 
que você incluir dentro do seu perfil

 Cargos e descrições de cargos

 Links de conteúdo que você inclui



Dicas para aumentar o impacto 
do seu perfil

Siga estas três dicas de especialistas para 
aproveitar seu perfil do LinkedIn ao máximo:

“
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Escreva um título de perfil fácil de 
reconhecer. Resuma a sua especialidade 
ou abordagem sucintamente e fortaleça 
a marca profissional que você está 
desenvolvendo. Por exemplo, Katie Martell 
se descreve como “alguém que fala a 
verdade nua e crua sobre o marketing”.

Crie um resumo de perfil que inclui 
seus objetivos. Pense no resumo como 
seu argumento de vendas e use-o para 
descrever seu objetivo profissional.

Use recursos visuais para destacar seu 
perfil. Inclua apresentações, vídeos 
que você ajudou a criar, páginas da 
web e campanhas criadas por você 
para comprovar suas qualificações 
profissionais.

2
3

1

Aumente o impacto do seu perfil usando 
os exemplos a seguir como inspiração.

02

Inspire-se

Com quase 100.000 seguidores no LinkedIn atualmente, publicar 
na plataforma é uma forma eficaz de divulgar meus conhecimentos 
sobre assuntos do meu interesse. Como consultora freelancer de 
marketing, ele é ideal para novos negócios e, como palestrante, 
ele é ótimo para obter novas oportunidades.
– Katie Martell, Consultora de Marketing, On-Demand Marketing

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/best-practices--thought-leadership/2018/add-punch-to-your-linkedin-profile-using-these-examples-as-inspi


Aproveite as vantagens de publicar no LinkedIn

Escreva suas próprias publicações para ser notado pelos seus 
colegas e interagir com profissionais com interesses semelhantes. 
As publicações no LinkedIn permitem que todos os profissionais 
compartilhem sua experiência com o mundo.

Faça o seu conteúdo se destacar com multimídia  
Conteúdo que se destaca ajuda muito a alcançar o público certo; por isso, facilitamos  
a criação de publicações que chamam a atenção dos leitores.

 Além de uma interface que coloca seu conteúdo em destaque, você  
 agora pode transferir, adicionar e redimensionar conteúdos com mais 
 facilidade, como imagens, vídeos, slides ou podcasts integrados. 
 Basta clicar neste ícone para adicionar multimídia: 

Adicione hashtags para ajudar seu conteúdo a ser encontrado 
Para ajudar as pessoas que lhe interessam a encontrar o seu conteúdo em pesquisas, 
adicione sempre hashtags relevantes. O uso de uma hashtag garante que, quando 
os usuários estiverem procurando informações sobre um determinado tópico 
ou evento, o seu artigo apareça como uma das opções.

Três motivos para publicar artigos 
no LinkedIn:
O conteúdo que você publica é vinculado ao seu 
perfil do LinkedIn, posicionando você como um 
especialista e líder.

Você pode criar uma estratégia always-on com 
a sua equipe executiva, especialistas em assuntos 
específicos e funcionários, transmitindo a sua 
mensagem com credibilidade e autenticidade.

Suas publicações podem ser exibidas entre os 
nossos tópicos em alta e assim serem recomendadas 
a um grupo muito maior de usuários.
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“Pesquisas mostram que três dias depois de 
escutarem informações, as pessoas tendem 
a recordar apenas 10% do que foi dito. No 
entanto, se uma imagem relevante estiver 
associada a essas mesmas informações, 
três dias depois, as pessoas lembram 
65% dessas informações.”3  
- Brain rules, John Medina

1

2

3 

02

3. brainrules.net/vision

“Numa época em que qualquer um pode 
dar conselhos ou dicas nas redes sociais, 
é importante estabelecer credibilidade. 
- Heidi Bullock, CMO, Engagio
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Acesse insights sobre seu público de onde quer que você esteja 
Com estatísticas sobre seu público em dispositivos móveis, ficou mais fácil entender 
quem está vendo as publicações que você compartilhou e os artigos que escreveu.

Para usar o recurso de estatísticas, basta tocar em “Eu” no aplicativo do LinkedIn para 
encontrar informações em tempo real sobre as publicações que você compartilhou 
e os artigos que escreveu. Agora você pode entender melhor seu público:

COMO ENCONTRARAM SUA PUBLICAÇÃO

EM QUAIS EMPRESAS ELES TRABALHAM 

SEUS CARGOS

ONDE MORAM

Com esses insights, você pode entender melhor se conseguiu otimizar 
a sua publicação para ganhar visibilidade junto às pessoas certas. Além 
disso, essas informações fornecem um ponto de entrada simples para:

• Conectar-se com pessoas relevantes para o seu setor

• Iniciar conversas que podem torná-lo mais produtivo 
 e bem- sucedido na sua carreira

02

Todos os dias, milhões de publicações, 
vídeos e artigos passam pelo feed 
do LinkedIn, gerando dezenas 
de milhares de comentários 
a cada hora e dezenas de milhões 
de compartilhamentos e reações.



PROMOVA SUA EMPRESA

Conquiste seus  
objetivos de marketing

CAPÍTULO 03
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PROMOVA SUA EMPRESA

Alcance seus objetivos de marketing
Como profissional de marketing sofisticado, é importante 
entender a realidade do processo de decisão de compra atual:

SEGMENTAÇÃO
Crie conhecimento da sua marca e seus produtos no início 
do processo de decisão de compra

Isso significa que cabe a você atrair e engajar tais compradores, fornecendo 
conteúdo que os ajude a limitar as opções. É em função disso que a plataforma 
do LinkedIn fornece valor com:

De acordo com a SiriusDecisions, 70% do 
processo já foi concluído antes que um comprador 
sequer entre em contato com o vendedor.

Alcance os públicos profissionais certos

Com seu objetivo final específico em mente, 
nossa segmentação é a base na qual seu sucesso 
é construído no LinkedIn. Os dados autênticos 
gerados em primeira mão pelos usuários 
no LinkedIn são mais precisos e diferenciados 
do que os demais dados de público disponíveis 
no mercado. Facilitamos a segmentação e o alcance 
do seu público-alvo, oferecendo:

 

DADOS DEMOGRÁFICOS DETALHADOS 
Função, nível de experiência, nome da empresa, 
localidade, setor

SEGMENTAÇÃO BASEADA EM INTERESSES 
Participação em grupos, competências, área 
de estudo

SEGMENTAÇÃO POR PERSONA 
Pessoas a procura de emprego, líderes de opinião, 
mass affluents, viajantes a negócios

DADOS SOBRE O SEU PRÓPRIO PÚBLICO 
Listas de contas, integrações de dados externos

Nossos produtos inovadores ajudam os profissionais 
de marketing a navegar pelo complexo processo 
de compra B2B, onde múltiplos pontos de contato 
influenciam cada venda.
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70%

OTIMIZAÇÃO
Leve o público certo à ação para gerar leads de qualidade 
e novos negócios

ENGAJAMENTO
Posicione sua marca como líder e crie um engajamento mais 
profundo com conteúdo, enquanto seu público forma opiniões 
e toma decisões

03
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Também oferecemos ferramentas e recursos para ajudar você a 
alcançar os usuários do LinkedIn usando seus próprios dados. 

Por meio de três ferramentas de segmentação, o LinkedIn Matched Audiences 
permite que você alcance o público-alvo em todo o ciclo de vida do cliente, desde 
o conhecimento da marca até a geração de leads, retenção e retorno do cliente:

 
 RETARGETING DO SITE 
  Crie públicos-alvo dos visitantes do seu site para desenvolvê-los com 

campanhas always-on

 SEGMENTAÇÃO DE CONTAS 
  Cruze a sua lista de nomes de empresas com as quase 30 milhões de 

LinkedIn Pages para criar seus programas de marketing baseado em conta

 SEGMENTAÇÃO DE CONTATOS 
 Atraia seus potenciais clientes e contatos no LinkedIn 

 
Atraia o seu público dentro e fora do LinkedIn 
Com base em seus objetivos e nas métricas utilizadas para avaliar o sucesso dos 
seus programas e em função de como os usuários interagem na plataforma, você 
pode aproveitar uma combinação de conteúdo orgânico e oportunidades 
de publicidade paga.

Com a LinkedIn Audience Network, você pode aumentar o alcance do seu marketing  
além da plataforma do LinkedIn, colocando seu Sponsored Content em veículos 
externos de alta qualidade em dispositivos móveis e computadores. (Mais sobre 
Sponsored Content daqui a pouco.)

“97%
dos profissionais de marketing 
B2B usam o LinkedIn como 
parte de seus esforços de 
marketing de conteúdo.”4

Entenda seu público 
Ao adicionar a LinkedIn Insight Tag ao seu site, você 
tem acesso a poderosos relatórios de campanha, 
retargeting e insights mais profundos sobre os visitantes. 
Junte a isso os dados demográficos do LinkedIn e 
ganhe acesso a detalhes profissionais pertinentes sobre 
quem está visitando suas páginas. Com este recurso, 
você pode visualizar vários detalhes do visitante, como:

 Cargo 

 Nível de experiência 

 Função

Com essas informações em mãos, você estará 
pronto para concentrar seus esforços de marketing 
e aumentar o engajamento.

Localidade 

Empresa 

Setor

03
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4. Content Marketing Institute, 2018 Benchmarks, Orçamentos e Tendências do Marketing de Conteúdo B2B



Construa uma presença orgânica

Aproveite as oportunidades estratégicas de marketing para 
melhor alcançar e desenvolver potenciais compradores.

Ao fornecer conteúdo relevante, útil e envolvente, você pode: 

• Promover o engajamento 

• Disseminar a sua mensagem com mais rapidez

•  Construir organicamente a presença da sua marca e da sua empresa, 
e também seus relacionamentos com os públicos-alvo

Você pode estabelecer a presença da sua marca e do seu conteúdo usando:
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1 SUA LINKEDIN PAGE 
As LinkedIn Pages se tornaram imprescindíveis. Com uma 
LinkedIn Page, você pode encontrar seu lugar na comunidade 
mundial de profissionais, contando a história da sua empresa 
e oferecendo aos clientes atuais e potenciais um local para saberem 
mais sobre a sua empresa, seus funcionários e sua marca.

2 SHOWCASE PAGES 
Utilize as Showcase Pages para criar páginas dedicadas 
a suas marcas, linhas de negócios, produtos e iniciativas 
mais importantes, para ampliar a sua presença no LinkedIn.

3 ARTIGOS LONGOS 
Utilizando uma ferramenta de blogs intuitiva que se integra 
perfeitamente com seu perfil no LinkedIn, você pode 
publicar conteúdo novo ou publicado anteriormente no 
LinkedIn para ampliar rapidamente seu público e sua rede.

03

Ofereça aos seus clientes atuais e 
potenciais um lugar para saber mais sobre 
sua empresa, seus funcionários e sua marca



4 VÍDEO NATIVO 
Os vídeos nativos aparecem diretamente no feed do LinkedIn 
como publicações, permitindo que você interaja com decisores 
durante todo o processo de decisão de compra no LinkedIn. 

5 GRUPOS DO LINKEDIN 
Os Grupos do LinkedIn são onde profissionais do mesmo 
setor ou com interesses semelhantes podem se encontrar para 
compartilhar seus insights e experiências, pedir orientação 
e construir conexões importantes. E eles oferecem uma 
excelente oportunidade para a sua empresa se estabelecer como 
líder, seja participando de discussões em grupos estabelecidos 
do LinkedIn ou criando um grupo da própria empresa.
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LinkedIn é o canal número 1 do 
marketing de conteúdo

Plataformas de mídias sociais 
usadas por profissionais de 
marketing B2B para fins de 
marketing de conteúdo (6 principais) 5

LinkedIn 97%

87%Twitter

86%Facebook

60%YouTube

30%Instagram

28%Google+

Quase todos os 
profissionais de 
marketing B2B utilizam 
o LinkedIn para 
marketing de conteúdo

Nos novos Grupos, você pode interagir com outros profissionais em conversas 
mais envolventes, publicando vídeos originais, diversas imagens e até mesmo 
mídia integrada. Você também pode iniciar e participar de conversas em seus 
grupos diretamente a partir do seu feed principal e até mesmo responder 
aos comentários e compartilhar um artigo interessante sem navegar até o 
seu grupo. Você será notificado quando alguém comentar em uma de suas 
publicações em um grupo e quando novas pessoas pedirem para participação 
de um grupo que você gerencia. Seus administradores podem até mesmo 
gerenciar todas as ações nos grupos em dispositivos móveis, como enviar 
mensagens a integrantes, aceitar solicitações de participação ou remover 
publicações que violem as regras do grupo.

5. contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf



LinkedIn Pages: o seu lugar na comunidade mundial 
de profissionais

As Pages permitem que as organizações se conectem 
autenticamente com usuários, ampliem seus negócios 
e construam conexões duradouras. 

Para atingir esse objetivo, as Pages são criadas com base em três pilares principais:

Passos para construir uma presença orgânica atraente:  
•  Complete todas as seções da LinkedIn Page para destacar seu diferencial

•  Seja sempre ativo, publicando regularmente conteúdo relevante e interessante. 
Compartilhe a narrativa da sua marca reutilizando infográficos, publicações em blogs, 
vídeos, links para eventos, estudos de caso, eBooks e webinars.

A integração com fornecedores comuns de gerenciamento de mídias sociais, 
incluindo Adobe, Hootsuite, ™ Percolate, Salesforce, Shoutlet, Spredfast e Sprinklr 
facilita o gerenciamento da sua LinkedIn Page.

Pages com informações completas 
(descrição, nome, logomarca, tipo 
de empresa, setor, número de 
funcionários e localidade) obtêm 
30% mais visualizações semanais 
em comparação com aquelas que 
estão incompletas.6

Interaja com quem importa

Nas LinkedIn Pages, você pode:  
•  Descobrir e compartilhar publicações públicas dos 

seus funcionários a partir da sua Page

•  Responder e compartilhar todas as publicações 
no LinkedIn em que a sua LinkedIn Page seja 
mencionada, como em depoimentos de clientes 
e avaliações de produtos. Destacar conversas que 
mencionam a sua empresa.

• Fazer o seu conteúdo se destacar da multidão

Conheça e amplie o seu público

O recurso Sugestões de conteúdo:  
•  Apresenta os tópicos e conteúdos 

em alta junto ao seu público-alvo 
no LinkedIn

•  Permite selecionar e criar conteúdo 
com que o seu público certamente 
interagirá

2 3
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30%

03

Participe das conversas mais 
importantes

As Pages fornecem as ferramentas para:  
•  Promover interações diárias com  

sua comunidade

•  Escutar e responder às conversas 
que acontecem sobre a sua marca 
ou tópicos relevantes no LinkedIn

1

6. Dados do LinkedIn
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Interaja com as pessoas 
certas, no contexto certo. 

Showcase Pages: demonstre liderança inovadora para 
públicos específicos

Como é o caso em muitas empresas, diversas partes do negócio 
são importantes. E para dar a devida atenção a cada uma, 
é aconselhável ter mais do que apenas uma única “voz”. 
Com as Showcase Pages, você pode: 

Esta é uma maneira ímpar de interagir diretamente com as pessoas certas no 
contexto certo. Assim como nas LinkedIn Pages, seus administradores poderão 
acompanhar o desempenho através de ferramentas de análise dedicadas 
à Showcase Page.

CRIAR 
Crie uma plataforma distinta para cada aspecto de seu negócio 
e atribua a cada uma mensagem própria a ser divulgada para 
um público-alvo específico.

AMPLIAR 
Amplie sua presença no LinkedIn criando páginas dedicadas 
a suas marcas, negócios e iniciativas mais proeminentes

03
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RECURSOS VISUAIS SÃO OS NOVOS TÍTULOS 
Publique imagens, vídeos, PDFs e outros 
documentos na sua LinkedIn Page para 
complementar as mensagens exclusivas 
da sua marca.

As publicações da Schneider Electric vão além 
de fotos genéricas, com imagens atraentes, bem 
elaboradas e exclusivas.

LINKS GERAM ENGAJAMENTO 
Atualizações que incluem links podem 
apresentar até 45%  mais engajamento 
que atualizações sem links.7

As atualizações da empresa Hotmart quase 
sempre incluem um call-to-action.

CONHEÇA O SEU PÚBLICO 
Use o recurso Sugestões de conteúdo 
para entender os tópicos em alta mais 
importantes para seu público.

A Hays posiciona-se como líder inovadora 
no setor, sempre agregando valor 
e oferecendo dicas para pessoas 
à procura de emprego.Com links

45%  
mais

Sem links

Pages campeãs

03
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Siga a regra 4-1-1: Defina um ritmo para publicações 
no feed

A Regra 4-1-1 foi criada pelo Tippingpoint Labs e Joe Pulizzi do 
Content Marketing Institute. Apesar de ter sido originalmente 
criada para o Twitter, ela pode ser aplicada com sucesso à estratégia 
de marketing de conteúdo da sua empresa usando o LinkedIn.8

Espalhe o amor 
Em vez de bombardear constantemente seus seguidores com 
demonstrações, webinars e downloads de e-books:

• Entregue insights relevantes para o seu público frequentemente

•  Inclua um pouco de conteúdo de liderança inovadora; notícias 
e tendências são uma ótima maneira de estabelecer 
relacionamentos com leads e, ao mesmo tempo, 
manter os clientes atuais bem informados.

Ajude sempre” substituiu “Venda sempre”  
Siga a regra 4-1-1 para:

• Envolver-se em conversas de forma autêntica

• Construir conhecimento

• Interagir com usuários do LinkedIn

“ Se você quer ser visto como autêntico e digno de confiança, 
passe 80% do seu tempo ajudando outras pessoas a resolver 
problemas e 20% tentando resolver seus próprios problemas.” 
—Jay Baer, Fundador, Convince and Convert

Publicações consistentes 
Crie um calendário editorial para as atualizações da sua empresa 
e destaque materiais relevantes criados por outras pessoas. Depois, 
compartilhe-as com os seguidores da empresa. Siga a regra do 4-1-1 
para agregar valor contínuo aos seus seguidores.

“

4 compartilhamentos de conteúdo relevantes

1 tweet em benefício próprio

1 reply relevante

A regra diz:

Para CADA tweet em 
benefício próprio, 
você deve retweetar 
UM tweet relevante 
e, mais importante, 
compartilhar QUATRO 
conteúdos relevantes 
escritos por terceiros.

03
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OTIMIZAR 
Otimize sua LinkedIn Page com uma imagem 
de cabeçalho, descrição e links

CRIAR 
Crie um calendário de conteúdo simples e planeje 
a publicação diária de conteúdo

INCLUIR  
Inclua recursos visuais relevantes e um link em 
cada publicação

AMPLIAR 
Amplie seu alcance com @menções e #hashtags 

PEDIR 
Peça para 3-5 executivos ou especialistas no assunto da 
sua empresa compartilharem publicações regularmente 
e criarem conteúdo próprio que você possa amplificar

1

2

3 

4

5

5 etapas para engajar seguidores no LinkedIn:
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Fique por dentro das novidades

Com todos os sites de notícias, blogs 
e newsletters existentes, manter-se atualizado 
pode consumir bastante tempo.

Como a maioria dos profissionais de marketing, você 
provavelmente acha que está cada dia mais difícil saber 
o que ler entre as várias notícias de diversas fontes diferentes. 
Milhões de profissionais investem seu tempo no LinkedIn para 
ficar por dentro das principais notícias do mercado no feed 
da página inicial.

Seu feed do LinkedIn foi criado para ajudar você a descobrir 
e discutir notícias e ideias para se manter informado e ter mais 
sucesso todos os dias. Ele é personalizado com base no seu 
perfil e relacionamentos, a fim de abordar tópicos de interesse 
de pessoas que importam no seu mundo profissional.

Descubra novo conteúdo profissional 
Se for usuário do iPhone, você pode adicionar nosso widget 
de conteúdo editorial diretamente à sua tela inicial. Deslize 
para a esquerda, role para baixo e clique em “Editar” para 
adicionar o widget.

Milhões de profissionais 
investem seu tempo no LinkedIn

03



Personalize seu feed do LinkedIn para ver as notícias 
e os conteúdos do seu interesse 

No aplicativo móvel do LinkedIn, você pode personalizar 
o conteúdo do seu feed usando estes recursos avançados:

ÍCONE DE CONTROLE  
Toque no ícone de controle no canto superior direito de qualquer 
atualização [os três pontos]. 

MELHORAR MEU FEED 
Vá para “Melhorar meu feed” para descobrir novos líderes do setor, 
publicações e empresas a serem seguidas. Enviaremos automaticamente 
novidades e atualizações que você deseja ver. Este recurso agora também 
está disponível para computadores.

SALVAR PARA MAIS TARDE 
Nunca mais perca um artigo interessante com “Salvar para mais 
tarde”. Nós sabemos que você está sempre em movimento, correndo 
de uma reunião para outra, esperando na fila do almoço e, às vezes, 
você simplesmente não tem tempo para ler com atenção um artigo 
interessante, mas longo, naquele momento. Enquanto percorre seu feed 
do LinkedIn, você notará um ícone de marcador no canto inferior direito  
de cada artigo, que permite salvar o artigo para mais tarde.

•  Toque no ícone “Salvar para mais tarde” para garantir que você nunca 
perca o conteúdo que importa porque esqueceu de acessá-lo mais tarde

•  Tudo o que você deseja ler será armazenado de forma organizada, sob 
a guia “Eu”

•  Com um único toque sob artigos salvos, você pode visualizá-los quando 
for mais conveniente
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USAR PESQUISAS 
Digite um tópico na barra de pesquisa na parte superior do seu feed 
e use o filtro “Publicações” para acessar as últimas conversas, ideias 
e diversos pontos de vista de seus colegas e outros especialistas do 
setor em um só lugar. 

TOCAR EM HASHTAGS 
As hashtags incluídas nas publicações podem ser tocadas e levam 
a resultados de pesquisa para que você possa descobrir outras 
publicações com a mesma hashtag.

•  Simplesmente adicione uma hashtag à sua publicação e ela  
estará automaticamente disponível ao público

•  Se quiser que a publicação seja visível apenas para suas conexões, você 
pode alterar facilmente suas configurações de compartilhamento 

•  Você também pode pesquisar por hashtags para ver todas 
as publicações públicas marcadas com elas

03

Publicações



Crie conteúdo em alta 

Seu público-alvo está no LinkedIn. Agora é uma questão 
de apresentar o conteúdo que o atraia e interesse.

Mas como saber quais tópicos atrairão e manterão 
a atenção de seu público? Como saber quais 
usuários terão mais interesse no seu conteúdo? 

Independentemente de você estar começando a desenvolver marketing de 
conteúdo ou procurando gerar mais engajamento com conteúdo existente, o 
Conteúdo em alta do LinkedIn pode ajudá-lo a focar nos assuntos de seu interesse.

Diariamente, os usuários do LinkedIn interagem ativamente com conteúdo de 
quatro principais fontes de inspiração, insights e informações em nossa rede:  

• Notícias de editores 

• Colegas em Grupos do LinkedIn 

• Líderes inovadores 

• Marcas

Alinhe seu calendário de conteúdo com o seu público 
No LinkedIn, você pode ver os tópicos em alta em todas essas fontes:  

• Grupos do LinkedIn 

• Novas publicações 

• Publicações e discussões de liderança inovadora 

• LinkedIn Pages

Alguns dos principais tópicos em alta:

1. Tecnologia 2. Saúde

3. Estilo de vida e lazer 4. Mercados

5. Eletrônicos 6. Crescimento pessoal

7. Marketing e publicidade 8. Inovação

9. Economia 10. Engenharia de software
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“Uso estatísticas sociais e de newsletters 
para ver o que mais repercute junto aos 
leitores e mapear tendências ao longo 
do tempo. Então, após um ano, eu 
geralmente já consigo prever qual 
será o artigo mais clicado. 
- Ann Handley, Diretora de conteúdo, MarketingProfs



Você saberá quais tópicos são mais relevantes e quais usuários 
estão compartilhando mais conteúdo relacionado a cada assunto. 
Será possível até determinar quais assuntos se tornarão virais.

Como nós obtemos esses dados valiosos? 
Avaliamos artigos de influenciadores, atualizações de rede e Sponsored Content 
para compreender qual conteúdo os usuários estão compartilhando. Usando um 
algoritmo complexo criado pela nossa equipe de ciência de dados, nós classificamos 
cada conteúdo em uma ou mais das mais de 17 mil categorias de assuntos. Depois, 
fazemos uma correspondência entre as categorias e os atributos nos perfis de usuários 
para compreender quem está compartilhando aquele conteúdo. 

Com todos esses insights, é possível calibrar sua estratégia para alinhá-la às últimas 
tendências. Isso significa que você pode aumentar a probabilidade da viralização do 
seu próprio conteúdo para alcançar e engajar mais usuários no LinkedIn. Para receber 
sua análise personalizada de Conteúdo em alta, entre em contato com seu executivo 
de contas ou gerente de contas do LinkedIn.

Essas ferramentas estão disponíveis atualmente para os clientes das Soluções de 
Marketing do LinkedIn que trabalham com um executivo de contas. Você pode 
entrar em contato com seu executivo de contas para obter a sua pontuação.

03
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“Adoro quando alguém adiciona seu ponto 
de vista quando posta um artigo ou cria um 
resumo do artigo. Essas pessoas agregam 
valor à publicação e aí eu tenho a opção de 
ler o artigo naquele momento, ou salvar para 
mais tarde, se estiver com pressa.” 

- Robert Rose, Fundador, The Content Advisory



Turbine a sua estratégia orgânica com conteúdo pago 

À medida que começa a criar sua presença orgânica, você também 
pode começar a investir em uma variedade de oportunidades pagas 
para alcançar as pessoas certas no LinkedIn e engajá-las em grande 
escala em dispositivos móveis e no computador: 

Conheça as soluções de publicidade do LinkedIn 
que estão à sua disposição para ajudá-lo a alcançar 
esses resultados: 
•  Sponsored Content, incluindo  

Anúncios em vídeo e em carrossel

• Text Ads

• Sponsored InMail

• Elevate

Ao combinar o alcance em massa com 
a segmentação precisa, as soluções de 
publicidade do LinkedIn permitem que você: 

•  Interaja com um público segmentado entre os usuários 
mais influentes, instruídos e de maior poder aquisitivo 
das redes sociais;

•  Aumente o conhecimento, credibilidade e impacto 
por meio da prova social.

• Gere tráfego e leads para seu site.

Com outros formatos de 
anúncios nativos (Dynamic Ads)

Na caixa de entrada do LinkedIn 
(Sponsored InMail)

No feed do LinkedIn e muito além 
(Sponsored Content)

1 2 3
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• Segmentação de contatos 

• Formulários de geração de leads 

• Retargeting do site  

• Marketing baseado em contas  

• Audience Network



1 SPONSORED CONTENT  
A divulgação do seu conteúdo diretamente no feed do 
LinkedIn permite atrair a atenção das pessoas quando elas 
estão mais engajadas: enquanto consomem informações 
compartilhadas por sua rede profissional. Sponsored 
Content—incluindo Direct Sponsored Content e anúncios 
em vídeo e em carrossel, é fundamental e provavelmente 
o produto mais versátil do LinkedIn. Você pode projetar seu 
programa para atender a qualquer um desses objetivos:

• Conhecimento, incluindo conhecimento da marca

•  Consideração, incluindo visitas ao site, engajamento 
e visualizações de vídeos

•  Conversão, incluindo geração de leads, conversões no site, 
candidatos a vagas e potenciais candidatos

2 DYNAMIC ADS 
Os Dynamic Ads (ex., Anúncios em destaque e para seguir 
a empresa) oferecem uma forma de segmentar com 
precisão seu público e enviar conteúdo altamente relevante 
e personalizado no LinkedIn. Por ser um formato de anúncio 
gerado dinamicamente que utiliza as informações dos perfis de 
usuários do LinkedIn, ele é altamente interativo e muito eficaz 
para direcionar tráfego para seu site ou sua LinkedIn Page. 

Direcione tráfego de qualidade de profissionais do LinkedIn 
para os sites de sua marca. Incluir calls-to-action no seu 
conteúdo do LinkedIn garante que profissionais influentes, 
afluentes e de alto nível educacional acessem seus sites.

Com a nova experiência de publicidade baseada em 
objetivos no LinkedIn, você pode alcançar seus objetivos de 
conhecimento da marca e geração de leads. Apresentamos 
apenas os formatos de anúncios e os recursos do Gerenciador 
de campanhas que dão suporte ao seu objetivo.
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3 TEXT ADS  
São uma forma poderosa de garantir que você 
divulgue a sua marca no início do processo 
de decisão para o público certo, no contexto 
de alto nível da maior rede profissional do mundo.
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4 SPONSORED INMAIL  
A forma mais direta de interagir com seus potenciais 
clientes no LinkedIn, o Sponsored InMail é uma versão 
otimizada do e-mail marketing. Com ele, você pode:

•  Entregar mensagens e conteúdos direcionados 
e personalizados diretamente nas caixas de entrada 
do LinkedIn dos potenciais clientes

•  Gerar métricas tangíveis, incluindo leads, custo por lead 
e pipeline

5 FORMULÁRIOS DE GERAÇÃO DE LEADS 
Os formulários de geração de leads ajudam a captar 
leads entre os mais de 660 milhões de profissionais, 
influenciadores e decisores que utilizam o LinkedIn. 
Quando usuários clicam em um de seus anúncios de 
Sponsored InMail e Sponsored Content, um formulário 
é preenchido automaticamente com as informações de 
perfil deles. O formulário é enviado instantaneamente, sem 
a necessidade de digitar as informações manualmente.

ELEVATE 
seus funcionários mais engajados querem promover 
sua empresa, mas às vezes precisam de uma 
ajudazinha. O Elevate é nossa ferramenta de 
promoção por funcionários, que permite que seus 
funcionários compartilhem seu conteúdo com suas 
redes no LinkedIn, Twitter, Facebook e Weibo.

6
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Sponsored Content: Aparece dentro 
e fora do feed do LinkedIn 
Nossos usuários já interagem com conteúdo de alta qualidade 
proveniente de sites de notícias, líderes inovadores, suas 
conexões e marcas. 

Com o Sponsored Content, você pode participar da conversa e aparecer junto 
com esse conteúdo. Publique Sponsored Content com multimídia e garanta a 
relevância com nossa segmentação poderosa. Assim, você pode alcançar as pessoas 
certas no momento certo com seus melhores artigos, imagens, infográficos, PDFs, 
apresentações e vídeos. Com o Sponsored Content você pode atingir usuários que 
acessam o LinkedIn em dispositivos móveis em grande escala, já que seus anúncios 
aparecem no feed do computador, tablet e smartphone.

O SPONSORED CONTENT É UMA FERRAMENTA PODEROSA PARA:

•  Aumentar o conhecimento e moldar a percepção. Promova o Sponsored 
Content para seu público-alvo para aumentar rapidamente o conhecimento 
e moldar a percepção sobre sua marca, produtos e serviços.

•  Gerar leads de qualidade. Gere leads de qualidade ao compartilhar os insights 
que os profissionais buscam. Seu conteúdo será compartilhado naturalmente 
entre usuários no LinkedIn.

•  Desenvolver relacionamentos com profissionais no mundo inteiro. Publique 
seu conteúdo com Sponsored Content para agregar valor e estabelecer 
confiança, iniciando um diálogo contínuo e relacionamentos mais profundos 
com clientes.

 
DIRECT SPONSORED CONTENT 
Diferentemente do Sponsored Content, o Direct Sponsored Content não aparece 
em sua LinkedIn Page ou Showcase Page. Isso permite que você compartilhe 
conteúdo no feed de notícias da página inicial do LinkedIn sem publicá-lo antes. 
Você pode personalizar sua mensagem, testar variações de seu conteúdo e controlar 
o conteúdo que aparece em sua LinkedIn Page. Quando os usuários veem Direct 
Sponsored Content no feed, ele se parece com o Sponsored Content, mas não 
é possível visualizá-lo em sua LinkedIn Page ou Showcase Page e ele não será promovido 
para os seus seguidores, mas será exibido a pessoas que ainda não 
seguem sua empresa.

Alcance as pessoas 
certas na hora certa
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ANÚNCIOS EM CARROSSEL PARA SPONSORED CONTENT 
Esta é uma maneira de contar a história de sua marca e interagir com seu 
público-alvo no LinkedIn, inspirando-o a agir. Com anúncios em carrossel, você 
pode adicionar detalhes às suas narrativas, apresentando conteúdo visual que as 
pessoas podem deslizar horizontalmente enquanto acessam o feed do LinkedIn. 
Os anúncios em carrossel nativos são o próximo passo na evolução contínua do 
Sponsored Content para ajudar você a humanizar seus esforços de marketing B2B 
e promover uma conexão mais profunda com o seu público.

•  Conte uma história completa de sua marca: Em um único anúncio em carrossel, 
você pode exibir uma série de até 10 cartões e pode personalizar cada um deles 

•  Atraia a atenção de um público profissional: Por serem interativos e com visual 
atraente, os anúncios em carrossel se destacam no feed 

•  Gere resultados para o seu negócio: É possível criar anúncios em carrossel para 
cada etapa do processo de decisão de compra, adaptando-os aos seus objetivos 
de marketing e permitindo aumentar ao conhecimento e a consideração 
da marca, enviar tráfego para várias páginas de destino ou gerar leads 
de qualidade com os formulários da geração de leads.

 
ANÚNCIOS EM VÍDEO PARA SPONSORED CONTENT 
Esses anúncios permitem que sua marca utilize imagens, som e movimento para 
contar histórias mais atraentes e gerar engajamento mais profundo nos feeds. 
Anúncios em vídeo permitem interagir com decisores durante todo o processo 
de decisão de compra no LinkedIn. Ao contrário dos anúncios em vídeo pre-roll 
ou post-roll, o vídeo de Sponsored Content é exibido diretamente no feed de 
notícias como uma publicação independente e pode ajudar você a alcançar 
seus objetivos de marketing em todo o funil:

• Levando tráfego de qualidade para seu site pelo computador ou dispositivo móvel

•  Capte instantaneamente leads completos e precisos com formulários 
preenchidos automaticamente ou converta potenciais clientes no seu site

•  Entenda o desempenho dos seus vídeos e os tipos de profissionais que 
interagem com seu conteúdo em vídeo

Interaja com imagens, 
som e movimento
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“Ao começar a utilizar vídeos no LinkedIn, 
a primeira coisa que você deve fazer é criar 
um compromisso com seu público. Defina 
um horário e um dia a cada semana para 
entregar conteúdo de valor por vídeo 
ao seu público e faça isso religiosamente.”  
– Andrew Davis, palestrante e autor de sucesso

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads?trk=lmsvideoadlp
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads?trk=lmsvideoadlp


Pense no conteúdo direcionado e no Sponsored 
Content como publicidade nativa 

O Sponsored Content é nativo à experiência de navegação, 
incorporado diretamente no feed do usuário de forma a não 
interromper o fluxo do conteúdo. 

Assim, certifique-se de manter de duas a quatro campanhas de Sponsored 
Content ativas em todos os momentos, para poder atrair quem está na etapa de 
avaliação e ainda interessado em conteúdo mais generalizado, além daqueles mais 
próximos da decisão de compra.
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OPÇÕES DE SEGMENTAÇÃO 
O Sponsored Content permite alcançar um público segmentado além dos  
seguidores de sua Page. Você pode definir seu público usando critérios como:

Lembre-se, sempre é preciso encontrar um meio-termo entre a segmentação 
e o tamanho do público. Se a segmentação for muito específica, o seu conteúdo 
pode alcançar um público muito pequeno.

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 
Você pode promover conteúdo em 24 idiomas para os 200 países e territórios onde 
nossos usuários se encontram. Apenas um ou dois minutos após sua publicação, você 
verá métricas de impressão e engajamento, e o relatório sobre sua publicação será 
atualizada praticamente em tempo real. Isto significa que você pode acompanhar 
o desempenho de suas publicações e refinar sua estratégia imediatamente.

Localidade Tamanho 
da empresa

Setor  Função Nível de 
experiência

“O LinkedIn normalmente gera leads de 
alto valor e altamente qualificados para 
nós. Os leads que geramos através do 
LinkedIn reduziram nosso tempo de 
fechamento quase pela metade e geraram 
um retorno de 7:1 nos últimos meses.”  
- Pat Henseler, Diretor de Produto, LinkedSelling
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Leia o estudo de caso

A LinkedSelling é uma agência que 
ajuda empresas B2B a gerar leads de 
alta qualidade por meio de mídias 
sociais e e-mail.

Buscando alinhar sua estratégia de marketing no 
LinkedIn com o funil de vendas, a LinkedSelling 
começou a usar soluções para diferentes etapas 
do ciclo de compra.

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/case-studies/linked-selling


“Peça um relacionamento, não uma venda. 
Para os profissionais de marketing B2B, 
é hora de dar menos ênfase aos recursos 
e preço do produto e mais à criação de um 
relacionamento entre o cliente e o produto.  
– Carla Johnson, Palestrante, Autora de sucesso e Contadora de histórias
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Uma solução exclusiva em um ambiente organizado

•  Design otimizado para dispositivos móveis, fácil de clicar:  
O botão de call-to-action continua em exibição não importando 
onde o usuário esteja na página

•  A entrega em tempo real garante o alcance oportuno: 
Mensagens de Sponsored InMail são entregues apenas quando 
os usuários estão no LinkedIn

•  Contexto profissional organizado: Restrições fortes no número 
de mensagens enviadas para cada usuário garante o máximo 
de exposição

•  Flexibilidade para personalizar o conteúdo: Envie 
uma mensagem personalizada que repercuta mais 
com seu público-alvo

O Sponsored InMail é ideal para:

•  Impulsionar conversões com promoções de produtos 
e serviços

•  Promover conteúdo que seu público deseja ver, 
como infográficos, documentos técnicos e relatórios

• Personalizar convites para eventos e congressos

O formato flexível simplifica a integração de conteúdo 
e o envio de mensagens em todo o ecossistema do 
LinkedIn. A segmentação precisa garante que você 
alcançará os usuários que mais importam, em toda a 
nossa rede de mais de 660 milhões de profissionais.

Sponsored InMail: sua mensagem diretamente na caixa 
de entrada dos usuários 

Com o Sponsored InMail, você pode alcançar leads segmentados 
de alto valor no LinkedIn com mensagens que chamam a atenção 
e abordam diretamente os interesses desses usuários. 

Você pode selecionar os destinatários por localidade, função, participação em 
grupos, tamanho da empresa e outros critérios.

Essas notificações são exibidas em destaque na página inicial do LinkedIn e na 
caixa de entrada dos usuários, alcançando grande visibilidade que se diferencia da 
concorrência. Alcance usuários apenas quando eles estiverem ativos no LinkedIn 
para aumentar o engajamento.
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Como o InMail é enviado a um usuário apenas quando este está on-line 
e interagindo ativamente com a plataforma do LinkedIn, ele está mais 
propenso a ser aberto, lido e respondido. 

A BlackLine, provedora líder de software contábil e financeiro buscava um 
modo perfeito de gerar inscrições em um webinar, com o envio de conteúdo 
personalizado e relevante.

Gere conversas entregando mensagens personalizadas no ambiente organizado da caixa de entrada 
do LinkedIn.

“Para nosso webinar apresentando nosso cliente 
PepsiCo, o LinkedIn impulsionou 60% de todas 
as inscrições. E mais importante, com o LinkedIn 
nós estamos atraindo leads de qualidade 
superior aos de qualquer outro canal.”  
– Brandee Sanders, Diretora, Marketing Digital, BlackLine

03
60%

Leia o estudo de caso
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https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/case-studies/pdfs/linkedin-blackline-case-study.pdf
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Dynamic Ads para segmentação personalizada 

Como profissional de marketing sofisticado, você sabe que 
a relevância da mensagem é essencial para conectar-se com 
sucesso com públicos-alvos e gerar as ações desejadas. 

Além disso, os Dynamic Ads permitem segmentar com precisão decisores 
e influenciadores com conteúdo altamente relevante, personalizável e gerado 
dinamicamente no LinkedIn. Com o Dynamic Ads, você pode: 

SEGMENTAR
Segmente o público que mais importa. Selecione o público que 
deseja alcançar com base em uma ampla gama de opções de 
segmentação profissional, incluindo empresa, experiência de 
trabalho, grupos e interesses.

PERSONALIZAR
Personalize seu conteúdo e sua mensagem. Crie o texto do 
anúncio, selecione seu call to action e aproveite imagens geradas 
de forma dinâmica a partir dos dados de perfil do próprio usuário, 
como foto, nome da empresa, cargo e muito mais.
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CRESCER
Amplie o número de seguidores de sua empresa. Incentive os 
usuários do LinkedIn a seguir sua empresa e construa melhores 
relacionamentos com seu público-alvo com calls to action para 
“Seguir a empresa” com um clique.

Dos profissionais de marketing 
concordam que a personalização 
ajuda a fortalecer o relacionamento 
com o cliente.9 98%
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9. evergage.com/wp-content/uploads/2018/04/Evergage-2018-Trends-in-Personalization-Survey.pdf



Text Ads: gere leads de qualidade com rapidez 

Uma solução de publicidade intuitiva que permite criar 
facilmente (em minutos) e depois gerenciar e otimizar 
campanhas personalizadas segmentando um público-alvo 
profissional e gerar leads de alta qualidade para seu negócio, 
com um orçamento que cabe no seu bolso. 

Com Text Ads, você pode: 

  
  Criar e lançar com facilidade campanhas bem segmentadas com conteúdo 

personalizado em apenas alguns minutos

  Refinar o seu público-alvo com base na localidade, dados demográficos, 
competências, interesses e histórico profissional para obter a mistura correta 
de volume e precisão

  Obter insights relevantes sobre o desempenho da sua campanha e seu 
conteúdo com poderosas ferramentas de análise de segmentação de público 
e de engajamento social

  Otimizar seu orçamento, lances e conteúdo com inteligência para alcançar 
seus objetivos de branding e de atração de clientes

Para potenciais clientes mais 
distantes no processo de compra, 
que estavam buscando ativamente 
soluções de geração de leads ou 
não estavam familiarizados com 
sua marca, a LinkedSelling veiculou 
Sponsored Content para gerar 
conhecimento e engajamento. 
Com um público mais propenso a responder, a equipe 
fez contato direto com Sponsored InMail para iniciar 
conversas ou com mensagens de acompanhamento 
enviadas em Text Ads e Dynamic Ads.
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Leia o estudo de caso

“Queremos estar em todos os locais … 
colaborar com os representantes de vendas 
para identificar os públicos mais desejáveis 
e criar campanhas de acompanhamento 
personalizadas para novos leads tem sido 
fundamental para nosso sucesso com essa 
abordagem.”  
– Pat Henseler, Diretor de Produtos, LinkedSelling
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https://business.linkedin.com/marketing-solutions/case-studies/linked-selling


Segmentação de Matched Audiences: interaja com 
os públicos mais relevantes para o seu negócio 

Feche a lacuna para alcançar todo o funil de marketing, gerando 
o maior ROI. 

O Matched Audiences oferece três novas ferramentas de segmentação para se 
conectar com seus públicos-alvo no LinkedIn, com a capacidade única de combinar 
os poderosos dados profissionais do LinkedIn com seus próprios dados. 

Interaja com as contas, potencias clientes e públicos de maior interesse para a sua 
empresa com três novas funcionalidades: 
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RETARGETING DO SITE  
O retargeting do site permite atrair novamente as pessoas que 
visitaram seu site anteriormente. Crie públicos-alvo a partir dos 
visitantes de seu site para desenvolvê-los com campanhas always-on.

SEGMENTAÇÃO DE CONTAS 
Anuncie para influenciadores e decisores em suas contas de 
maior interesse. Carregue com segurança uma lista CSV de 
nomes de empresas para cruzá-las com as mais de 30 milhões 
de LinkedIn Pages. Isso permite criar programas de marketing 
baseado em contas (ABM), alcançando decisores em suas 
empresas de maior interesse.

SEGMENTAÇÃO DE CONTATOS 
A segmentação de contatos permite atrair potenciais clientes e 
contatos no LinkedIn. Você pode carregar com segurança uma lista 
CSV de endereços de e-mail ou conectar diretamente às plataformas 
Marketo, Oracle Eloqua ou LiveRamp para importar listas de 
contatos. Essas plataformas são o começo de nossos esforços de 
integração e estamos explorando integrações com plataformas 
adicionais para criar ainda mais flexibilidade para nossos clientes.

Encontre suas empresas de maior interesse entre as

30 milhões
de LinkedIn Pages
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“Com personalização, é possível levar 
o conteúdo certo à pessoa certa no 
momento certo. A maioria das marcas 
não compreende a diversificação de 
conteúdo necessária para alcançar 
seus clientes.”
– Michael Brenner, CEO, Marketing Insider Group
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3 características de uma ótima estratégia de marketing baseado em contas

1 VENDAS E MARKETING EM SINTONIA

No ABM, o marketing se concentra nas contas de maior interesse 
para a equipe de vendas, em vez de iniciativas de geração de leads 
sem foco específico. Portanto, vale pensar nos times de marketing 
e vendas trabalhando juntos como uma só “equipe de contas”.

O marketing concentra seu orçamento nas contas que as vendas 
consideram mais importantes, criando conteúdo especificamente 
para elas. Vendas e marketing têm um vocabulário compartilhado, 
objetivos comuns e métricas utilizadas para avaliar o sucesso.

2 O MARKETING ATINGE VERTICAL E HORIZONTALMENTE AS CONTAS DE DESTINO

A Harvard Business Review informou recentemente que “O número de 
pessoas envolvidas em compras de soluções B2B subiu de uma média de 
5,4 dois anos atrás para 6,8 hoje.” À medida que o processo de compra 
B2B se torna mais colaborativo, é menos eficaz concentrar-se apenas 
em alguns decisores importantes. 

O objetivo do ABM é focar em vários departamentos e pessoascom 
conteúdo personalizado, mas não se esquecendo do contexto de toda 
a conta. O ABM promove o conhecimento da marca nas contas enviando 
mensagens em grande escala para o grupo de compras mais amplo.

3 O CONTEÚDO DESENVOLVE CONFIANÇA E COMPARTILHA CONHECIMENTO

Idealmente, você deve ter uma proposta de valor única e um 
conteúdo relevante para cada departamento que influencie uma 
decisão de compra. Nossa pesquisa mostra que os compradores são 
mais propensos a formar um relacionamento com fornecedores que 
oferecem consultoria, aprendizagens e ferramentas valiosas.

Por isso, é importante que seu plano inclua conteúdo de liderança 
inovadora. Veja como garantir que o seu conteúdo esteja passando 
conhecimento sobre o mercado relevante:

1.  Entenda em que as partes interessadas acreditam. Analise o estado 
atual da conversa para que você possa criar uma ponte com o leitor.

2.  Desenvolva e articule um ponto de vista bem-informado. 
Posicione-se com autoridade, assumindo um tom definitivo.

3.  Articule sua narrativa em termos do valor entregue. Dê apoio ao seu 
ponto de vista com exemplos do mundo real que demonstram suas 
ideias na prática.

03
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LinkedIn Elevate: Amplie o alcance da sua marca 
promovendo conteúdo nas redes dos seus funcionários

Os profissionais de marketing de maior sucesso estão colocando 
suas mensagens nas mãos dos seus funcionários. 

O Elevate permite que sua marca se beneficie do poder de sua força de trabalho. 
Os funcionários podem compartilhar com facilidade, e você pode acessar dados 
da rede do LinkedIn para gerar sucesso para o programa. Veja como fazer isto:

MAXIMIZE O ENGAJAMENTO DE FUNCIONÁRIOS  
Identifique os maiores influenciadores da sua empresa 
e gere engajamento contínuo dos funcionários com  
insights personalizados sobre usuários.

OTIMIZE SEUS RESULTADOS 
Analise e otimize o desempenho do programa 
em cada etapa do funil - de impressões a leads.

OFEREÇA O CONTEÚDO CERTO  
Veja qual conteúdo tem maior impacto junto aos seus 
funcionários e seu público-alvo, com base em dados 
de mais de 660 milhões de profissionais

03
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Uma base de funcionários típica tem 10 vezes mais alcance nas 
redes sociais do que a própria empresa.10 Aproveite isso para:

• Identificar as 3 a 5 principais vozes dentro de sua empresa

•  Pedir que compartilhem publicações interessantes e autênticas, além de artigos 
longos regularmente

•  Divulgar esses artigos na sua LinkedIn Page e os publicar no Elevate, de modo 
que seus funcionários amplifiquem a mensagem ainda mais. Utilize o LinkedIn 
Elevate para apresentar conteúdo de qualidade, sugerir conteúdo relevante para 
compartilhamento por funcionários no LinkedIn, Facebook e Twitter e acompanhe 
o impacto sobre indicadores de desempenho (KPIs), como o tráfego do seu site, 
leads e novas contratações.

Mobilize seus funcionários para amplificar sua mensagem 
As melhores empresas incentivam seus próprios funcionários a compartilhar conteúdo 
no LinkedIn com suas redes, aumentando significativamente o alcance de conteúdo. 
Esta prática é particularmente eficaz para empresas cujos representantes de vendas 
estão conectados aos decisores certos.

Um estudo da BrightEdge descobriu que 9 das 
10 principais marcas com o maior número de 
seguidores no LinkedIn têm pelo menos 60% 
de seus funcionários no LinkedIn.

O Elevate ajuda a GE a capacitar seus funcionários 
e a otimizar o desempenho de seu programa. 
A prova está nos números.

O conteúdo compartilhado pelos funcionários 
tem engajamento 2x maior do que aquele 
compartilhado por uma empresa.
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Depois do 
Elevate

Antes do 
Elevate

4x mais

Média de 
impressões 

mensais

6x mais

Média de 
compartilhamentos 

mensais

4x mais

Média de 
conexões 
mensais

5x mais

Média de 
visualizações 

mensais do perfil

6x mais

Média de 
engajamento 

mensal

1.222

5.369

1,6

9,4

0,6

2,6

5,5

25,3

28,5

165,8

Dica 
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10. Dados do LinkedIn
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Avalie o impacto e otimize 

Dependendo dos seus objetivos e dos KPIs que você usa para 
mensurar o desempenho, o LinkedIn oferece clara visibilidade 
do impacto dos seus programas durante todo o processo 
de decisão de compra.

•  Do alcance e share of voice enquanto busca criar conhecimento, moldar 
a percepção de públicos-alvos de maior interesse no LinkedIn (impressões 
segmentadas,  % do share of voice)

•  As pessoas certas estão interagindo com seu conteúdo (com ações sociais, 
métricas de cliques por público, pontuação do marketing de conteúdo, 
taxa de cliques, custo por clique, custo por mil impressões ou cliques)?

•  Você está incentivando o público a tomar as ações certas (custo por lead, 
ações por público)?

Fechando a lacuna do marketing de conteúdo10 
Os profissionais de marketing B2B classificam o sucesso de sua abordagem 
de marketing de conteúdo geral

Extremamente/muito bem sucedido

Austrália 22%

Reino Unido 
23%

EUA 24%

Minimamente/nada bem sucedido

Austrália 22%

Reino Unido 
25%

EUA 23%

Moderadamente bem sucedido

Austrália 57%

Reino Unido 
52%

EUA 53%
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11.   contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf 
      slideshare.net/CMI/2018-content-marketing-in-australia-benchmarks-budgets-and-trends-81982220 
      slideshare.net/CMI/content-marketing-in-the-uk-2018-benchmarks-budgets-and-trends-86087445/1

“O conteúdo direcionado que ajuda, 
e não apenas vende, gera mais 
vendas e melhor ROI. ”  
- Lee Odden, CEO da TopRank Marketing
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Acompanhamento de conversões no LinkedIn:  
gere mais valor com seus anúncios no LinkedIn 

Acompanhamento de conversões - um conjunto de recursos 
criados diretamente no Gerenciador de campanhas que permite 
mensurar facilmente leads, cadastros, downloads de conteúdo, 
compras e outras ações desejadas em suas campanhas 
de Sponsored Content, InMail e Text Ads. 

Com o acompanhamento de conversões, você pode entender mais sobre os anúncios 
e até mesmo sobre os públicos-alvo do LinkedIn que impulsionam suas conversões. 
Depois de ver quais anúncios estão gerando impacto real nos negócios usando 
ferramentas avançadas, como lances automáticos, você pode otimizar ainda mais 
suas campanhas para alcançar pessoas com maior probabilidade de conversão. 

O acompanhamento de conversões permite: 

ACOMPANHE AS MÉTRICAS MAIS IMPORTANTES  
Acompanhe as conversões no site atribuídas aos seus programas do LinkedIn 
diretamente no Gerenciador de campanhas. Você verá imediatamente: 

• O ROI de publicidade do LinkedIn

• A contagem de conversões

• O custo por conversão

• A taxa de conversão

• O retorno do investimento

É possível até mesmo entender quais segmentos do público estão gerando mais conversões

 
REGISTRE TODAS AS CONVERSÕES 
Acompanhe as conversões em seu site a partir de computadores e dispositivos móveis, 
independentemente de os usuários terem sido convertidos após clicarem em um dos 
seus anúncios, ou mesmo depois de apenas visualizá-los.

Custo por lead

Leads qualificados pelo marketing

Leads qualificados por vendas

Pipeline impactado pelo marketing
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Receita por oportunidade
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OTIMIZE SUAS CAMPANHAS PARA MELHORAR AINDA MAIS O DESEMPENHO  
Monitore campanhas, anúncios e públicos-alvo que estão gerando conversões.  
Depois, utilize essas informações para: 

• Melhorar a segmentação e o conteúdo de seu Sponsored Content e Text Ads 

•  Maximizar o impacto dos objetivos de geração de leads e pipeline 
de oportunidades

•  Alimentar a inteligência artificial e machine learning em nosso processo de lances 
automáticos, para poder alcançar usuários mais propensos a converter

OBTENHA INSIGHTS SOBRE O QUE FAZER A SEGUIR COM ANÁLISES 
FÁCEIS DE USAR 
Mensure o valor real que você recebe dos seus anúncios no LinkedIn em computadores 
e em dispositivos móveis. Depois, afine a segmentação do seu público com base em dados 
demográficos exclusivos sobre quem está convertendo, como cargos, empresas e setores.

O acompanhamento de conversões oferece acesso a dados demográficos 
profissionais e permite identificar o nível de experiência, setor, função, localidade, 
empresa e tamanho da empresa das pessoas que estão convertendo.

Otimizar para obter 
os resultados que 
mais importam

Entender o ROI 
do seu investimento

Acompanhar leads 
gerados por suas 
campanhas no LinkedIn

2 3

O acompanhamento de conversões permite:

“Embora o LinkedIn tenha um tempo 
de compra mais longo do que outras 
plataformas, é de longe a melhor 
maneira de alcançar o comprador 
mais qualificado. Com seus recursos 
de segmentação B2B, ferramenta 
de acompanhamento de conversões 
e equipe de gerenciamento de contas 
repleto de insights, consideramos 
o LinkedIn parte do nosso time.” 
–  Sean Brennan, Gerente de Campanhas Sociais Pagas, 

Just Media

1
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Tenha uma visão 
completa dos resultados 
dos seus esforços

Quantifique seus esforços de marketing de conteúdo no LinkedIn 

Como profissional de marketing sofisticado, você sabe que precisa provar 
o impacto de suas iniciativas de marketing de conteúdo. Você gostaria de:
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Como um profissional de marketing de conteúdo mais eficaz, você provavelmente 
alcança seu público de muitas maneiras no LinkedIn, através de publicações de 
funcionários, Sponsored Content e publicações de influenciadores. O Content 
Marketing Score do LinkedIn conecta todo o seu alcance para que você possa 
ter uma visão integrada dos resultados de seus esforços.

ACOMPANHAMENTO DE CONVERSÕES 
Com o acompanhamento de conversões do LinkedIn, um recurso disponível 
no Gerenciador de campanhas, você pode facilmente avaliar o seu progresso em 
relação às suas metas, seja qual for o objetivo da sua campanha. Não importa a ação 
que o usuário deve tomar para avançar em seu funil como resultado de cliques 
em seu anúncio no LinkedIn, sempre há como analisá-lo. É possível até mesmo 
ajustar sua janela de conversões (vindas de visualizações ou de cliques) para 1 
dia, 7 dias ou 30 dias, conforme seus objetivos e ciclo de compra.

 
ENTENDA O SEU PÚBLICO 
Com os recursos de análise da LinkedIn Page, é fácil compreender as 
características profissionais dos seus seguidores e visitantes. Você verá cargo, 
função, nível de experiência, setor, localidade e muito mais. Ao compartilhar 
o que interessa com seu público, você naturalmente o mantém engajado. 

Conhecer o conteúdo e os tópicos que causam maior repercussão entre seu público

Avaliar a eficácia de suas campanhas baseadas em conteúdo

Determinar o sucesso do seu programa

Ver como você se compara com a concorrência

Classificar sua marca de acordo com uma pontuação completa
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ANALISA QUEM INTERAGE COM SEU CONTEÚDO

DÁ SUGESTÕES DE COMO MELHORAR 
SUA PONTUAÇÃO

COMPARA SEU DESEMPENHO COM O DE SEUS 
CONCORRENTES

AVALIE O DESEMPENHO DO SEU CONTEÚDO 
Pense no Content Marketing Score como um indicador que ajuda sua empresa, 
produto e marca a entenderem o impacto de seus esforços de marketing 
de conteúdo no LinkedIn. Quando você atribui o Content Marketing Score 
ao seu conteúdo, quantifica a influência de sua empresa, produto e marca 
no LinkedIn.

O Content Marketing Score oferece esse insight ao:

• Destacar quais públicos estão consumindo seu conteúdo no LinkedIn

•  Quantificar a presença e o engajamento do conteúdo da sua empresa no LinkedIn

Em outras palavras, ele indica se os usuários em seu público-alvo estão 
interagindo com seu conteúdo. E ele também mostra como o seu desempenho 
se compara ao de seus concorrentes. Você também pode visualizar 
detalhadamente o seu desempenho em diferentes áreas do LinkedIn, 
como grupos, atualizações ou publicações.
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TRANSFORME ESTATÍSTICAS EM CONTEÚDO QUE VALE OURO 
Todas essas informações têm muito valor, mas sabemos que 
as estatísticas são inúteis, a menos que façamos algo com 
elas. O Content Marketing Score torna isto possível ao fornecer 
recomendações específicas sobre como definir e ajustar sua estratégia 
de conteúdo para atingir os melhores resultados possíveis. 

Essas recomendações incluem sugestões para experimentar novas 
maneiras de aumentar sua base de seguidores: 

• Utilizando Sponsored Content 

• Incentivando os funcionários a publicar mais

• Mantendo o foco na relevância do seu conteúdo

Resumindo, o Content Marketing Score do LinkedIn:

Para receber seu Content Marketing Score personalizado, entre em 
contato com seu executivo de contas ou gerente de contas do LinkedIn.

03

Seu Content Marketing Score geral por público-alvo 
e tópico  
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 CONECTE SUAS PLATAFORMAS EXISTENTES

Aproveite todo o potencial 
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CONECTE SUAS PLATAFORMAS EXISTENTES

Aproveite todo o potencial dos 
programas de parceria do LinkedIn
Os programas de parceria do LinkedIn foram desenvolvidos 
para trabalhar com empresas que compartilham de nosso 
objetivo de atender às necessidades de nossos usuários. 

Com promoções divertidas, mensagens multicanal direcionadas e outros recursos, 
a plataforma do LinkedIn pode aumentar significativamente o engajamento dos seus 
seguidores além do LinkedIn.com. Fortaleça seus relacionamentos com clientes, 
o desempenho das campanhas e a presença da empresa com a nossa tecnologia 
avançada e os conhecimentos dos nossos parceiros.
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“A parceria com o LinkedIn nos 
permitiu fornecer dados demográficos, 
análise de conteúdo e recursos de 
publicação para as maiores marcas 
atuais de cada setor. As marcas estão 
usando este contexto e funcionalidade 
para criar experiências que tornam os 
profissionais mais produtivos e bem-
sucedidos e, como resultado, estão 
criando relacionamentos  
valiosos e duradouros.” 
– Jim Rudden, CMO, Spredfast Inc.

PARCEIROS DE PUBLICIDADE 
Gerencie e otimize suas campanhas de publicidade aproveitando a tecnologia 
e especialistas líderes no setor

PARCEIROS DE CONTEÚDO 
Acesse conteúdo profissional de alta qualidade para fortalecer seu marketing de conteúdo

 PARCEIROS DA LINKEDIN PAGE 
Gerencie facilmente suas LinkedIn Pages e outras redes sociais com um painel unificado

 PARCEIROS DE APLICATIVOS PERSONALIZADOS 
Aumente o engajamento da marca e crie experiências exclusivas usando soluções 
de marketing personalizadas

 PARCEIROS DE CONFORMIDADE 
Utilize tecnologia confiável para manter seu marketing no LinkedIn em conformidade 
com as regulações do setor financeiro, entre outros

 PARCEIROS ANALÍTICOS 
Obtenha insights de marketing que ajudem você a criar melhores campanhas no LinkedIn 
e planejar suas estratégias de mídia
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Encontre um parceiro

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/marketing-partners/find-a-partner#select-a-country/select-a-specialty/select-service-type


24 profissionais 
de marketing B2B 
que você precisa 
conhecer

CAPÍTULO 05
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ROBERT ROSE 
The Content Advisory

CARLA JOHNSON 
Type A Communications

ANN HANDLEY 
MarketingProfs

MICHAEL BRENNER 
Marketing Insider Group

JAY BAER 
Convince & Convert

ANDREW DAVIS 
Monumental Shift

DOUG KESSLER 
Velocity Partners

JOANNA PENN 
The Creative Penn

AARON ORENDORFF 
Shopify Plus

ALLEN GANNETT 
Skyword

KATIE MARTELL 
On-Demand Marketing

LEE ODDEN 
TopRank Marketing

JASON MILLER 
Bing

HEIDI BULLOCK 
Engagio

GABE VILLAMIZAR 
Lucid

JANET MURRAY 
Marketing & PR Expert

RYAN ROBINSON 
Content Marketing Consultant

SHANE BARKER 
Content Solutions

MANDY MCEWEN 
Mod Girl Marketing

NANCY BADILLO 
nancybadillo.com

VIN CLANCY 
Founder

GINA SCHRECK 
SocialKNX

SUZANNE NGUYEN 
StringStory Media

JULIA MCCOY 
Express Writers

CAPÍTULO 5

24 profissionais de marketing B2B que você precisa conhecer
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CONCLUSÃO

Aprenda sempre
Você é um profissional de marketing sofisticado. 

Mas isso não significa que você não deve continuar expandindo seus aprendizados 
e ganhando mais conhecimento. Fique informado e cresça com esses recursos.

  

 Assine o Blog das Soluções de Talentos do LinkedIn em inglês

   Marque a Central de Recursos de Marketing do LinkedIn como favorita. 
Acesse-a com frequência para obter inspiração, ideias e recursos 
de aprendizagem sob medida para você

  Encontre informações em nossa Central de Ajuda sobre qualquer tópico das 
Soluções de Marketing do LinkedIn, desde como dar os primeiros passos 
em uma campanha e configurar sua LinkedIn Page até como analisar 
o desempenho e entender as opções de faturamento e pagamento 

   Junte-se aos especialistas do LinkedIn no LinkedIn Marketing Labs, onde 
eles compartilham dicas de especialistas sobre como melhorar suas 
campanhas no LinkedIn, cobrindo tópicos que vão desde o marketing 
de conteúdo até o alinhamento entre vendas e marketing

http://forms.feedblitz.com/vl?
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/success
https://www.linkedin.com/help/lms?src=or-search&veh=www.google.com%257Cor-search&trk=bl-po-CarouselAdsLaunch-20180612_NAMER
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/events/19/09/linkedin-marketing-labs
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OS RELACIONAMENTOS IMPORTAM 
Pela primeira vez na história da mídia, você pode se conectar com profissionais 
de todo o mundo em um só lugar. Mais de 660 milhões profissionais do mundo 
inteiro se reúnem no LinkedIn para se conectar e se informar, avançar na 
carreira e trabalhar de maneira mais inteligente. Juntos, eles formam 
a maior comunidade global de profissionais. Eles são decisores, influenciadores 
e líderes de hoje e de amanhã, exatamente as pessoas que você deseja alcançar. 

CONCLUSÃO

Pronto para anunciar no LinkedIn? 
Alcance os clientes ideais na maior rede profissional do mundo

Para obter mais informações, acesse marketing.
linkedin.com.

Crie um anúncio

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions
https://www.linkedin.com/ad-beta/accounts?src=re-pmktg
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