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É esse foco profissional que ajuda o LinkedIn a ser um 
ambiente único para a comunicação no meio digital: 
aqui, as pessoas sentem-se mais seguras sobre os 
conteúdos que consomem.

Na maior rede social de profissionais do mundo, mais de 690 
milhões de usuários buscam e encontram oportunidades não 
só de networking, mas também de desenvolvimento, formação 
de comunidades e, claro, negócios.

Por que anunciar no LinkedIn?

Isso gera uma oportunidade destacada para sua marca: 
divulgar seus produtos e serviços em uma rede qualificada 
e que tem a confiança de seus usuários. Essa é só a 
primeira boa razão para você considerar o LinkedIn em 
seu plano de marketing.



Por três anos consecutivos, 
o LinkedIn vem sendo 
considerado como a 

plataforma mais confiável 
pela Business Insider*.

1º lugar de acordo com usuários de 
redes sociais** em:

*The Digital Trust Report, Business Insider, edições 2017, 2018 e 2019
**The Digital Trust Report 2019, Business Insider

Segurança
A plataforma onde os usuários mais confiam 
em privacidade e proteção de dados

Legitimidade
A plataforma onde os usuários mais 
confiam nos conteúdos exibidos

Comunidade
A plataforma onde os usuários se sentem 
mais seguros para interagir com outros 
ou postar conteúdos



Feminino** 53,6%
Masculino**46,4%

+ de 2,6 milhões
de decisores de negócio

+ de 3,6 milhões
de profissionais de 
comitê de TI

+ de 1,4 milhões
de profissionais com 
interesse em finanças

+ de 600 mil
líderes de opinião em 
finanças

+ de 3,5 milhões
de gerentes

+ de 4,2 milhões
de estudantes

+ de 690 milhões*
de usuários no mundo

+ de 36 milhões
de usuários no Brasil

+ de 61% da audiência mobile
Média de 22 minutos**
por visitante

Conheça
nosso público

* Fonte: Dados internos LinkedIn Julho/2020;  ** Fonte: Conscore – Maio de 2020



Atinja os públicos certos
Os filtros avançados de segmentação disponíveis no LinkedIn criam a melhor 
ferramenta para você encontrar com precisão os clientes ideais para seu negócio.

Perfil demográfico Persona Matched Audiences
Nome da empresa
Tamanho da empresa
Setor da empresa
Taxa de crescimento da empresa
Setor
Cargo
Função
Nível de experiência
Instituição de ensino
Habilidades
Interesses
Grupos

Profissionais de marketing
Profissionais de RH corporativo
Profissionais de logística e cadeia de 
suprimentos
Profissionais de experiência do cliente
Decisores financeiros
Decisores de TI
Promotores de eventos

Retargeting do site
Combinação por lista de empresa
Combinação por lista de e-mails
Criação de público lookalike



Conte com os formatos mais adequados
Divulgue seus conteúdos em todos os dispositivos, usando um ou mais formatos combinados 

para impulsionar o desempenho de suas campanhas: 

Sponsored Content |  Sponsored Messaging

Text Ads |  Dynamic Ads |  LinkedIn Audience Network



Imagem única
Direcione tráfego para seu site com 
uma imagem atraente.

FORMATO

Veicule anúncios nativos no feed de 
notícias, a partir de sua LinkedIn Page. 
Ainda não tem uma LinkedIn Page? 
Vá para a página 13.

Carrossel
Conte uma história interativa ou 
apresente diversas ofertas com uma 
série de cartões.

Sponsored Content

Entregue em desktop, tablet e smartphone

Ideal para campanhas de awareness, 
geração de leads e construção de 
relacionamento



Atraia a atenção de seu público com 
vídeos nativos para cada etapa do 
processo de decisão de compra, a 
partir de sua LinkedIn Page. 

Conteúdo em vídeo nativo

Entregue em desktop, tablet e smartphone

Ideal para publicar um vídeo no LinkedIn e 
contar com todas as métricas e resultados 
como taxa de visualização e conclusão

Engajamento!
Anúncios em vídeo alcançam 3x mais 
engajamento do público no LinkedIn.

De usuários foram convencidos a 
comprar um produto ao ver um vídeo*.84%

86%

16h

Gostariam de ver mais vídeos sobre 
empresas e produtos em 2020*.

Por dia: é o tempo que uma pessoa gasta, 
em média, assistindo vídeos na semana*.

87% Disseram que o LinkedIn é um canal 
eficaz para anúncios em vídeo*.

*Fonte: Pesquisa Wyzowl - The State of Video Marketing 2020

FORMATO

Sponsored Content
Anúncios em Vídeo



InMail
Envie mensagens diretas ao seu 
público para gerar ações imediatas.
Com o InMail do LinkedIn, você tem 
300% mais de chances de resposta 
em comparação a um e-mail!

FORMATO

Alcance seu público de maneira 
personalizada:

Anúncios em conversa
Conte uma história interativa ou 
apresente diversas ofertas com uma 
série de cartões.

Mensagem direta na caixa de entrada 
do usuário;

Entregue em desktop, tablet e 
smartphone; 

Ideal para quem quer gerar leads com 
segmentações específicas;

A mensagem é enviada quando o 
usuário já está navegando no LinkedIn.

Sponsored Messaging



FORMATO

Text Ads
Segmente seu público com filtros sem 
igual para atingir as pessoas certas e 
gere leads qualificados. Crie 
anúncios de texto que aparecerão na 
coluna à direita ou na parte superior 
da página no LinkedIn.

FORMATO

Dynamic Ads
Defina seu objetivo de marketing e 
atraia atenção para a sua marca 
com mensagens altamente 
customizadas. Crie campanhas para 
divulgar sua empresa, gerar tráfego 
e converter potenciais clientes de 
forma automatizada e rápida.



Combine as possibilidades 
Otimize suas campanhas com mais de um formato de anúncio e potencialize resultados.

Sponsored Content
+ Dynamic Ads

74% de aumento
no CTR*

Sponsored Content
+ InMail

80% de aumento
no CTR*

17% de aumento na 
taxa de abertura*

Sponsored Content
+ Text Ads

27% de aumento
no CTR*

Clique aqui e confira algumas de nossas parcerias de 
sucesso que geraram ótimos resultados!

* Fonte: Dados internos LinkedIn Julho/2020

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/success/marketing-case-studies


v

Crie uma comunidade

Mais de 50 milhões de empresas tem uma página no LinkedIn.
Interaja com seu público através de publicações, descubra assuntos 
relevantes e monitore a atividade com análises virtuais.

• Dê voz à sua marca com os novos 
recursos gratuitos do LinkedIn: 
Stories, Live e Eventos

• Monitore o que está sendo dito 
sobre sua marca e mantenha uma
imagem positiva

• Divulgue seus produtos e acompanhe 
as hashtags com assuntos
em tendência

• Compartilhe momentos importantes 
da sua equipe e faça uma estratégia 
de engajamento dos seus 
funcionários com o LinkedIn Elevate.

Crie sua LinkedIn Page 
em poucos passos: acesse 

a página inicial da 
plataforma, clique no ícone 
Soluções e depois em Criar 

uma LinkedIn Page.

com sua LinkedIn Page

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/linkedin-live
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/linkedin-events
https://www.linkedin.com/elevate
https://www.linkedin.com/company/setup/new/


Anuncie e gerencie com facilidade
Já escolheu o melhor formato de anúncio para o seu produto? 
Conte com o suporte do LinkedIn para colocar suas campanhas no ar através do 
Gerenciador de Campanhas. Tudo em um só lugar e insights valiosos em tempo real.

Self-service
Investimento líquido: 
abaixo de R$ 30.000,00/mês

• Auto-gerenciamento das 
campanhas

• Defina seu objetivo, formato, 
público-alvo, orçamento e período 
de veiculação

• Visualização e download de 
relatórios de desempenho

• Pagamento feito com cartão
de crédito

Crie uma conta em linkedin.com/ads
para ter acesso à plataforma e 
selecione todos os detalhes da sua 
campanha para começar.

Atendimento corporativo
Investimento líquido: 
acima de R$ 30.000,00/mês

• Consultoria estratégica c/ 
acompanhamento e otimização

• Treinamentos para implementar sua 
campanha

• Visualização e download de 
relatórios de desempenho

• Pagamento feito com boleto

Monte seu briefing (nome e indústria do 
cliente, segmentação da campanha, 
período de veiculação e orçamento) e 
envie para marketingbrasil@linkedin.com
para começar

Tem alguma dúvida? Entre em contato com nossa Central de Ajuda

https://www.linkedin.com/help/linkedin%3Flang=pt


Insight Tag Retargeting Acompanhamento
de conversões

Formulário de 
geração de leads*

Potencialize e comprove os resultados
Saiba quem sua campanha está impactando e mensure conversões. 
Acompanhe informações em tempo real e verifique o ROI com facilidade.

Descubra quem acessa
seus sites

Tenha acesso a dados 
demográficos para otimizar 
suas campanhas

Conheça seus próximos leads 
com a Insight Tag

Direcione ações de marketing 
e aumente suas chances de 
converter

Aumente a consideração das 
pessoas que entraram em 
contato com seu anúncio e 
transforme o interesse de 
possíveis clientes

Gere leads de qualidade com 
o formulário de preenchimento 
automático

Faça download ou integre 
com suas plataformas de 
automação ou CRM

*Disponível para Sponsored Content e 
Sponsored InMail

Mensure o impacto dos 
seus anúncios

Instale a Insight Tag e acompanhe 
o número de conversões 

Obtenha insights para otimizar 
a segmentação e conteúdo das 
suas campanhas



Conheça mais

E com o nosso programa de educação LinkedIn Eduk
você tem acesso a conteúdos semanais para dar seus 
primeiros passos e aprender a gerenciar e otimizar 
suas campanhas no LinkedIn.

• Aulas online gratuitas

• Participe pelo telefone ou por vídeo conferência

• Possibilidade de agendar uma reunião com um 
de nossos especialistas para tirar dúvidas sobre o 
Gerenciador de Campanhas

Clique aqui

Acesse já a Central de Recursos das Soluções 
de Marketing do LinkedIn para ter 
informações detalhadas sobre cada uma das 
ferramentas da nossa plataforma.

Saiba mais

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/success
https://linkedineduk.splashthat.com/


Obrigado !
Conte com o LinkedIn para 
potencializar suas campanhas 

e ajudar você a alcançar seus 

objetivos de marketing.


