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Veja como a sua marca de empregador se compara com a 
de seus concorrentes
A marca de empregador é essencial para conquistar um diferencial 
competitivo na economia de talentos atual. No LinkedIn, 83% dos 
empregadores acreditam que sua marca tem um impacto significativo na 
capacidade de contratar grandes talentos, mas apenas um terço mensuram 
isso. Com o Talent Brand Index, o LinkedIn concede a você uma forma 
simples de mensurar e comparar sua marca de empregador, determinando a 
atração que sua empresa exerce sobre os talentos que deseja contratar.

O que é o Talent Brand Index?
Ao relacionar bilhões de interações entre usuários e empresas do LinkedIn 
com dados obtidos por meio de pesquisas extensas, o LinkedIn identificou 
os principais sinais que demonstram a força da atração que talentos sentem 
por um empregador. Seu Talent Brand Index é a porcentagem de pessoas 
que conhecem sua empresa e também demonstram interesse por ela. 
Quanto maior o valor de seu índice, mais fácil será atrair os candidatos 
certos para preencher seus cargos disponíveis.

Você sabia...

• 71% de usuários que seguem 
empresas no LinkedIn têm 
interesse em receber atualizações 
a respeito de novas oportunidades 
na empresa.

• A probabilidade da marca de 
empregador gerar interesse pelas 
vagas na empresa é duas vezes 
maior do que a própria marca da 
empresa.

• Uma marca de empregador forte 
pode reduzir o seu custo por 
contratação em até 50%.

O alcance da marca de talentos é calculado pelo 
número de pessoas que conhecem a sua empresa 
como empregador. Esse é o banco de talentos que 
você tem o potencial de in�uenciar e é mensurado 
pelo número de pessoas que participam das 
seguintes atividades:

O interesse na marca de talentos é calculado pelo 
número de pessoas que demonstram interesse proativo 
em sua marca ao participar das seguintes atividades:

• Visualizam per�s de funcionários
• Contatam seus funcionários

Interesse na marca de talentos

• Pesquisam Company e Career Pages
• Seguem a sua empresa
• Visualizam e se candidatam a vagas

Alcance da marca de talentos Talent Brand Index
14% =51.277

366.263
+ de 225 milhões  
de usuários do LinkedIn

Soluções de Talentos
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Obtenha insights que guiam ações:
Para melhorar sua marca e recrutar com ainda mais eficiência, você precisa de mais do que apenas um número. O LinkedIn 
apresenta estatísticas detalhadas sobre sua marca de empregador para ajudar você a tomar decisões.

Compare sua marca de talentos com 
a da sua concorrência.

Acompanhe como a marca de talentos 
muda ao longo do tempo e mensure o 
impacto de iniciativas.

Concorrentes

Conheça a variação da sua marca de 
talentos entre funções e localidades 
diferentes.

Função e localidade

Mudanças ao longo do tempo

Utilize a força da Talent Brand Index na sua empresa
O LinkedIn pode compartilhar todas essas informações detalhadas com você gratuitamente. Para saber mais sobre 
como sua marca de empregador se posiciona em relação a de seus concorrentes e como você pode aprimorá-la, acesse                        
http://talent.linkedin.com/talentbrandindex ou entre em contato diretamente com seu Gerente de Relacionamento do LinkedIn.

Most InDemand Employers: os empregadores mais solicitados do LinkedIn
Utilizando alguns dos indicadores que acionam o Talent Brand Index, o LinkedIn classificou os empregadores mais solicitados    
do mundo. Veja nossas classificações mundiais ou relação por localidade e setor de atuação em: talent.linkedin.com/indemand.


