
Gerenciador de contas do LinkedIn

Gerenciador de contas do LinkedIn:

Gestão de pessoas e 
gerenciamento de permissões

Com o Gerenciador de contas, é fácil verificar se pessoas 
relevantes têm acesso às contas de anúncios e páginas certas:

Com um modelo de permissões de dois níveis, as pessoas 
obtém acesso adequado ao Gerenciador de contas, às 
contas de anúncios e às páginas.

O que é exibido após o login no Gerenciador de contas depende das funções 
de conta de anúncios, página, Gerenciador de campanhas e Gerenciador de 
contas atribuídas às pessoas. Por exemplo: 

Mantenha as atividades profissionais e pessoais separadas 
usando um perfil de Gerenciador de contas baseado em e-mail 
corporativo para acessar Gerenciadores de contas, páginas 
e contas de anúncios.

As pessoas têm funções específicas que 
determinam o que elas podem ver e fazer 
no Gerenciador de contas.

Acessos a contas de anúncios e páginas 
específicas são atribuídos para que as pessoas 
possam realizar seus respectivos trabalhos.  

Conceda a novos membros de equipe acesso imediato às contas 
de anúncios e páginas ou, com um único clique, revogue o acesso.

Faça auditoria dos acessos às contas de anúncios e páginas  
da sua organização.

Funções do 
Gerenciador de contas

Nível 1: 

Nível 2: 
Funções de  

contas de anúncios 
e Pages

Roberto adiciona Samanta ao Gerenciador 
de contas com a função de funcionário

Roberto adiciona Paulo ao Gerenciador de contas 
com função de prestador de serviços

Quem:  
Roberto, Diretor de Marketing Digital  
da FixDex (empresa de serviços profissionais) 

Função do Gerenciador de contas: 
administrador do Gerenciador de contas

Funções de contas de anúncios e Pages:

  Visualização de todas as contas 
de anúncios e páginas de todas as 
unidades de negócios da FixDex

  Gerenciamento de acessos das 
pessoas da FixDex 

Nível 1

Nível 2

Contas de anúncios

O que é exibido para o Roberto no Gerenciador de contas: 
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anúncios 2

Conta de 
anúncios 3

Conta de 
anúncios 4

Conta de 
anúncios 5

Conta de 
anúncios 6

Pessoas

Conta de 
anúncios 1
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Páginas
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Quem:  
Samanta, Coordenadora de Mídias Pagas  
na Unidade de Negócios de Serviços 
Financeiros da FixDex 

Quem:  
Paulo, Gerente de Criação Freelance 

Função do Gerenciador de contas: 
funcionário no Gerenciador de contas 

Função do Gerenciador de contas: 
prestador de serviços no Gerenciador de contas 

Funções de contas de anúncios e páginas:

  Permissões atribuídas para a visualização 
de todas as contas de anúncios e Pages 
da Unidade de Negócios de Serviços 
Financeiros da FixDex   

  Permissões atribuídas para o gerencia-
mento dos anúncios da FixDex como 
Gerenciador de campanhas ou anuncian-
te de Sponsored Content

Funções de contas de anúncios e páginas:

  Permissões atribuídas para a visualização 
de todas as contas de anúncios e páginas 
da Unidade de Negócios de Serviços de 
Consultoria da FixDex   

  Permissões atribuídas para o gerenciamento 
dos anúncios e o desenvolvimento de 
conteúdo da FixDex como gerente de 
criação  

Nível 1

Nível 2

Nível 1

Nível 2

Contas de anúncios

O que é exibido para Paulo no Gerenciador de contas: 

Conta de 
anúncios 5

Conta de 
anúncios 6

Conta de 
anúncios 4
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Pages
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Contas de anúncios

O que é exibido para Samanta no Gerenciador de contas: 

Conta de 
anúncios 2

Conta de 
anúncios 3

Conta de 
anúncios 1

Página 2

Pages

Página 1

Nível 2: 
funções de  
contas de anúncios e páginas

Pages
Administrador 
da páginas 

Administrador 
de conteúdo

Curador Analista Anunciante 
de Sponsored 
Content

Gerente de 
formulário  
de geração 
de leads

Administrador 
da página 
de destino

Controle total das páginas

Criação e gerenciamento  
de conteúdo das páginas

Visualização de sugestões e análises  
de conteúdo

Criação de conteúdo recomendado

Visualização de análises das páginas

Criação de anúncios de Sponsored 
Content 

Download de leads das campanhas 
de formulário de geração de leads

Criação e edição de páginas  
de destino 

Nível 1: 
funções do  
Gerenciador de contas

Administrador
Controla o Gerenciador  
de contas e tudo que  
é adicionado a ele

Funcionário
Tem acesso limitado  
às contas de anúncios  
e páginas atribuídas  
e só pode visualizá-las

Prestador de serviços
Semelhante à função de 
funcionário, mas pode 
ser atribuída a pessoas 
que não trabalham na 
sua empresa

Adição de pessoas, contas  
de anúncios e páginas 
Adição e exclusão de parceiros

Início e interrupção de 
compartilhamento de Matched 
Audiences

Visualização de contas de anúncios 
e páginas Somente com atribuição Somente com atribuição

Pessoas e permissões: visualização rápida 

Nível 2: 
funções de contas  
de anúncios e páginas

Contas de anúncios
Administrador  
de cobrança 

Gerente  
de contas

Gerenciador de 
campanhas 

Gerente  
de criação

Visualizador

Alteração dos detalhes  
de cobrança

Controle total das contas  
de anúncios

Criação e edição de campanhas

Criação e edição de conteúdo

Visualização de dados  
de campanhas


