


Ser a plataforma mais eficiente para os
profissionais de marketing engajarem

com seus públicos

Missão das Soluções de Marketing do LinkedIn



+500 milhões de usuários no mundo

+100mil profissionais inscrevem-se 
semanalmente no Brasil

61% de acessos em dipositivos 
móveis

Nossos Números



A maior comunidade global de profissionais

+2.1MI
estudantes

+3.4MI
gerentes e diretores

+845mil
líderes de opinião

+186mil
Executivos C-Level

+1.9MI
empresas SMB

+1,8MI
Viajantes a negócio

+30MI
de profissionais no LinkedIn no Brasil

Source: interno LinkedIn



Agenda:

• Porque Marketing de Conteúdo

• Conteúdo para quem importa

• Primeiros dias com o Linkedn

• Formatos e Dicas de Conteúdo

• Setup Técnico

• Links Úteis & Vídeos



Porque minha empresa precisa de uma
Estratégia de Marketing de Conteúdo?

85%
dos compradores B2B 

acreditam que as empresas 
devem apresentar informações

via redes sociais1

54%
dos profissionais de marketing 

B2B mais eficientes 
documentaram sua estratégia de 

marketing de conteúdo2

43% 
dos profissionais de marketing 

afirmam ter conhecido um 
cliente por meio do LinkedIn

1: Earnest Agency, Vital Statistics for B2B Marketers (Estatísticas fundamentais para profissionais de marketing B2B)
2: Ibid  





Gere confiança e depois peça os dados de contato

• Estabelecer a percepção e confiança na marca:
• infográficos
• posts de seu blog
• tendências da indústria
• conteúdo de influenciadores 
• conteúdos exclusivos

• Engajar esses usuários em potencial:
• guias de melhores práticas
• estudos de caso
• análise dos produtos
• relatórios de funcionalidade 
• webinars



Gere confiança e depois peça os dados de contato

• Aquisição de leads qualificados:
• white papers
• pesquisas
• demonstrações de produtos/trials
• dados de análise comparativa de produtos

• Engajar seu lead e convertê-lo:
• newsletters
• recomendações
• estudos de caso
• novidades de produtos
• tutoriais
• treinamentos 
• relatórios de custo benefício





Crie uma Company Page no LinkedIn

Aumente a presença da sua empresa 
no LinkedIn.

Crie sua página de empresa gratuitamente! 
Ela é a vitrine da sua empresa/marca

Tudo o que você precisa para começar 
é uma conta do LinkedIn e um 
endereço de e-mail válido.
Com isso, verificamos se você é elegível 
para criar uma página em nome da sua 
empresa.



Crie uma Company Page no LinkedIn

Adicione uma imagem de capa e seu logotipo

Inclua o logotipo da sua empresa e uma imagem de 
capa para trazer sua página à vida. Seu logotipo 
aparece quando os usuários procurarem sua 
empresa, e aparecerá nos perfis de seus 
funcionários.

Adicione uma descrição da sua empresa

Tente descrever de forma concisa o que sua 
empresa faz, suas especialidades e o que torna sua 
empresa única.



Construa sua rede orgânica

• Cresça seu alcance orgânico com a publicação regular 
de conteúdo para criar mais credibilidade.

• Adicione ícones de compartilhamento social e links para 
sua Company Page no seu site e outras mídias sociais.

• Incentive seus funcionários a adicionar sua empresa em 
seus perfis e a seguir sua Company Page.

• Responda os comentários, goste ou compartilhe outras 
mensagens



Identifique uma audiência potencial

• Qual é a sua função ou cargo?

• Onde estão localizados?

• Em que indústria trabalham?

• Em que eles estão interessados?

• Que tipos de conteúdo consomem, como?

• Que tipo de dificuldades eles têm?



Crie um calendário editorial eficaz

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

BLOG PRODUTO LIDERANÇA 
INOVADORA

LINKEDIN LIDERANÇA 
INOVADORA

CTA PARA 
EVENTO PRODUTO

WEBSITE PÁGINA DE 
EVENTO

PAGO

A melhor maneira de garantir a variedade em suas estratégias orgânicas e 
pagas é construir um calendário editorial que acompanhe e organize os tipos 

de conteúdo que você está publicando.



Crie uma estratégia de teste A/B

Quer testar sua estratégia de segmentação? 
Configure duas campanhas exatamente iguais em todos os sentidos, exceto pelo público-alvo 
selecionado. 

Quer entender qual a imagem que é mais atraente para o seu público? 
Crie conteúdos identidos e para a mesma segmentação. Troque apenas as imagens.

Quer ver se o título funciona melhor com um imperativo dirigido ao público-alvo? 
Execute um teste A/B como:
“Profissional de marketing: inscreva-se!” ou “Acesse!”



Crie uma estrutura de nomenclatura da campanha

O LinkedIn recomenda o uso de alguns ou todos os seguintes atributos na 
estrutura de nomenclatura: 

• Linha de negócios ou produto
• Tipo de campanha (Ex: webinar, relatório técnico, etc)
• Segmentação (Ex: região geográfica, setor da empresa, função, etc)
• ID de campanha, para quem utiliza um ID na identificação dos canais
• Periodo da campanha

Se utilizassemos estes critérios para este webinar, nossa campanha teria o 
seguinte nome:



Monitore e otimize seu conteúdo patrocinado

Não tem certeza de que métricas seguir? 
Aqui estão algumas idéias para começar:
• Tráfego do site
• Conversões
• Custo por conversão
• Taxa de conversão
• Envio de formulários
• Custo por clique
• Novos seguidores 
• Impressões
• Resultados dos testes A/B



.



Segmente o público
mais importante

Interaja com potenciais clientes com conteúdo relevante no único feed profissional do mundo 

Sponsored & Direct Sponsored Content

Entregue em qualquer
dispositivo

Gere leads e 
engajamento



Formulário de Geração de Leads

Prove o ROI das suas campanhas
de geração de leads

Acesse e gerencie seus leads com 
facilidade

Gere leads de qualidade



Envie mensagens relevantes, diretas e segmentadas às pessoas que mais importam

LinkedIn Sponsored InMail

Entrega em tempo real 
quando o usuário está

online

Restrições no número de 
mensagens enviadas para 

cada usuário



Personalize seu anúncio de acordo com o público-alvo

LinkedIn Dynamic Ads

Gere engajamento entre o seu público com anúncios
gerados dinamicamente, otimizados com dados do perfil

e personalizáveis para alcançar os objetivos da sua
campanha.



A compra programática para Display Ads no LinkedIn 
combina eficiência e controle com inventário de qualidade

LinkedIn Display Ads

Ganhe reconhecimento no início 
do processo de decisão de compra 

Direcione sua mensagem com 
precisão e alcance os seus 
objetivos de marca

Desperte o interesse de seu 
público-alvo em um contexto 
profissional de alto nível



Gere leads qualificados com uma solução de self-service fácil de usar

LinkedIn Text Ads

Crie, gerencie e otimize campanhas
direcionadas e personalizadas em apenas
alguns minutos e com qualquer orçamento



E como usar nossas soluções?

• Para Branding ou no início do processo de decisão de compra:

• Display Ads

• Text Ads

• Sponsored Content & Direct Sponsored Content

• Dynamic Ads – para novos seguidores

• Para Performance ou final do processo de decisão de compra: 

• Sponsored InMail

• Sponsored Content & Direct Sponsored Content com 
Formulário de Geração de Leads

• Dynamic Ads – para redirecionar para outra página
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Pessoas,
não apenas números
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Ter um call to action claro irá maximizar seus cliques e 
conversões e blindarão seu conteúdo

A chamada para o download do 
infográfico fica bem clara!



Impulsione seu ROI através da adaptação do conteúdo

Adapte seu conteúdo de forma que ele possa ser 
entregue em diversos formatos durante toda a jornada 

de compras



Crie conteúdo que ajude, informe e até mesmo 
sirva para entreter

Consultor
Seja consultivo. Inicie a 

conversa explicando como 
seu conteúdo ajudará seu 
público alvo a atingir seus 

objetivos



Crie conteúdo que ajude, informe e até mesmo 
sirva para entreter

Conversador
Fale com seu público alvo. 

Faça declarações que 
atraiam conversas e 
interações com seu 

conteúdo



Crie conteúdo que ajude, informe e até mesmo 
sirva para entreter

Misterioso
Mostre à sua audiência apenas o 

suficiente para conquistar seu 
interesse e depois a direcione 

para o conteúdo completo



Otimize seu conteúdo para Mobile

Para que você tenha uma melhor performance 
em dispositivos móveis tenha certeza que:

 Seu texto de introdução tenha menos de 
150 caracteres para evitar a quebra do texto

 O call to action seja claro

 Seu site seja otimizado para dispositivos 
móveis



Utilize sua imagem para engajar

 Deixe que sua imagem se 
sobressaia

 Utilize sua imagem para 
expandir seu conteúdo e dar 
ênfase ao seu call to action

 Tenha certeza de escolher 
uma imagem que converse com 
seu conteúdo



Teste e melhore seus resultados utilizando o 
Direct Sponsored Content

Teste de 2 a 3 versões de seu 
conteúdo para otimizar 
continuamente seu desempenho
Pense de forma simples:
Considere testes de call to action 
diferenciados ou variações de 
imagens, bem como direcionar seu 
conteúdo para falar com o público 
alvo específico



Tenha uma estratégia “Always-On”
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Ciclo de compra do usuário

90%

Início da busca

Lista de consideração

Primeiro contato com 
fornecedor

Decisão de compra



Benchmarks

Como medir o engajamento?
[Ações Sociais] + [Cliques] / [Impressões]
 Até 0.31% - baixo
 Entre 0.32% a 0.49% - média
 Acima de 0.80% - ótimo

Como medir o CTR?
[Cliques] / [Impressões]
 Até 0.25% - baixo
 Entre 0.26% a 0.39% - média
 Acima de 0.61% - ótimo

































































































































Links Úteis
• Especificações de anúncios para cada uma de nossas soluções

• Guia de uso para anúncios Self-Service no LinkedIn

• 10 maneiras de melhorar o seu ROI com Sponsored Content

• Entre em contato com nosso time

• SlideShare e Site com mais materiais e pesquisas

• LinkedIn Company Pages

Dúvidas? 
Mande um e-mail para: marketingbrasil@linkedin.com

http://adspecs.liasset.com/
http://www.slideshare.net/linkedinbrasil/guia-de-uso-para-anncios-selfservice-no-linkedin
http://www.slideshare.net/linkedinbrasil/10-maneiras-de-melhorar-o-seu-roi-com-sponsored-updates
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/site-forms/entre-em-contato
http://slideshare.net/linkedinbrasil
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/dicas-e-insights
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages
mailto:marketingbrasil@linkedin.com


Vídeos Passo-a-Passo

• Como configurar sua LinkedIn Company Page

• Como conceder acesso ao Direct Sponsored Content

• Primeiros passos com Text Ads do LinkedIn

• Primeiros passos com Sponsored Content do LinkedIn

• Primeiros passos com Direct Sponsored Content do LinkedIn

• Como Segmentar Sua Campanha

• Como funciona o Leilão do LinkedIn

https://www.youtube.com/watch?v=IY2rpyYEa-M&feature=youtu.be&list=PLBEDD18F120FE0305
https://www.youtube.com/watch?v=gz55XBb2Ero&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xooNK9Q9_9U&feature=youtu.be&list=PLBEDD18F120FE0305
https://www.youtube.com/watch?v=YGoU0LqLjiA
https://www.youtube.com/watch?v=_k9Pyu9jUy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oePRBUNc2DU&feature=youtu.be&list=PLBEDD18F120FE0305
https://www.youtube.com/watch?v=Slz77wkixSU&feature=youtu.be


Já que o conteúdo é a base de todos 
os aspectos do marketing, ficou claro 
por que o marketing de conteúdo se 
tornou uma prioridade. 

Para ter uma estratégia de marketing 
integrada, ter uma estratégia de 
marketing de conteúdo é essencial.



Seu desafio agora é
entregar conteúdo
relevante a todo momento!

Vamos começar?





Interaja com potenciais clientes com conteúdo relevante no único feed profissional do mundo 
Sponsored Content & Direct Sponsored Content

Logo da empresa
Carregado a partir da 
Company Page Texto de 

Introdução
Suporta até 600 caracteres e é ‘truncado’ 
por volta de 150 caracteres onde aparece 
“leia mais”

Imagem
Faça o upload de uma
imagem com 1024x627 px

Nome da empresa
É o mesmo da Company Page

URL
Encurtada
atomaticamente após
23 caracteres



Visualização no feed:



Qual a diferença?

75%
Do engajamento é através de dispositivos móveis! 

Tenha certeza que seu site seja mobile ou responsivo.

SPONSORED CONTENT DIRECT SPONSORED CONTENT

Permite publicar conteúdos relevantes e 
alcançar um público segmentado de 

profissionais além dos seguidores da sua 
Company Page.

Permite compartilhar conteúdo diretamente no 
feed sem que esta publicação fique visível na 

sua Company Page, possibilitando personalizar 
e testar o conteúdo.



Anúncios intuitivos que permitem criar, gerenciar e otimizar campanhas 
personalizadas em questão de minutos. 

Text Ads

Imagem
50x50 pixels

Descritivo
Até 75 caracteres

Titulo

Você pode optar por mandar o 
usuário para uma página especifica 
ou para a sua Company Page no 
Linkedin.

Até 25 caracteres

URL



Visualização na página:



Envie mensagens relevantes e direcionadas às pessoas que mais importam para a sua 
empresa

Sponsored InMail

Imagem
65x65 pixels

Titulo
30 caracteres

Remetente
Pessoa Fisica 
para Self-Service

Remetente

Banner
300x250 pixels
40Kb

Titulo
30 caracteres

Botão de Call to Action
Botão que levará o usuário a URL de destino

Corpo da Mensagem
Até 1000 caracteres



Visualização no inbox:
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