


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:
• LinkedIn Insight tag

• Acompanhamento de Conversão

• Formulário de Geração de Leads

• Relatórios

• Links úteis





O que é a Insight Tag?

A Insight Tag é um código leve em JavaScript colocado por você no seu site. 
Essa tag carrega um cookie nos navegadores da web dos visitantes que 

acessam o seu site. 



O que é a Insight Tag?

Ao implementá-la você poderá ter acesso:

Dados demográficos do site: insights sobre quem visitou seu site e quais as 
páginas mais visitadas

Acompanhamento de conversões: defina quais os 
comportamentos mais importantes que você irá acompanhar 
em sua campanha, como o preenchimento de um formulário 
ou um download de um documento

Retargeting: alcance pessoas que visitaram seu site 
recentemente através dos anúncios no LinkedIn





Como implementar sua Insight tag?

Ao criar sua campanha, você
pode optar por “selecionar
conversões” e a partir dai
configurar sua Insight tag.

Você pode adicioná-la a 
campanhas ja existentes
através do menu superior, 
clicando em “Peças de 
Conteúdo da Campanha”

OU



Não inclua “http”, “https” ou “www”
Insira o(s) domínio(s) que deseja acompanhar



Copie o código ou envie as instruções por e-mail à sua equipe



Cole o código da Insight tag no rodapé (global footer) do seu site entre os 
parâmetros <body> e </body>



Certifique-se de que o seu domínio aparece como Verificado. 
Você também pode adicionar novos domínios nesta página. 





Acompanhamento de Conversão
Todas suas conversões diretamente no Gerenciador de campanhas

Monitore os leads das suas campanhas no LinkedIn em qualquer dispositivo, tanto se 
a conversão for após o clique ou após a visualização do seu anúncio.

Entenda o seu ROI
Avalie o real valor obtido com suas campanhas de Sponsored Content e Text Ads, 
incluindo o retorno do seu investimento, a taxa e o custo por conversão, e muito mais.

Otimize para obter os resultados que mais importam
Veja quais anúncios, públicos e ofertas estão gerando conversões para a sua 
empresa. Use esses dados para melhorar suas campanhas em cada etapa. 



Após salvá-la, você poderá reutilizá-la sem limites em quantas campanhas desejar. 
Primeiro, crie e adicione uma ação e dê um nome a ela



Visualize e altere todas suas ações de conversão salvas 
ou crie uma nova 





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



























Relatórios
O Gerenciador de Campanhas oferece relatórios para ajudá-lo a identificar 
métricas e rastrear atividades em campanhas. 
Os tipos de relatórios aos quais você terá acesso são:

• Desempenho da Campanha

• Dados Demográficos

• Dados Demográficos do Site



Desempenho da Campanha



Métricas

• Impressões: o número de vezes que as pessoas viram seu anúncio.

• Cliques: a quantidade de cliques no seu anúncio. Isso inclui cliques no conteúdo do 
anúncio e o nome e logotipo da sua empresa, mas exclui algumas ações sociais, como 
curtidas, comentários e compartilhamentos.

• Taxa de clique: A taxa de cliques (CTR) é o número de cliques que seus anúncios 
obtêm, divididos pelo número de impressões entregues.

• Engajamento total: o envolvimento total é o número de cliques pagos somados ao 
envolvimento social em seu anúncio.



Métricas

• Engajamento médio: é com que frequência as pessoas se envolvem com seu anúncio 
(cliques pagos e gratuitos divididos pelas impressões totais).

• CTR médio: esta porcentagem mostra a frequência com que as pessoas acessam seu 
site porque viram seu anúncio.

• CPC: custo por clique - este é o total do investimento no seu anúncio dividido por 
cliques totais em seu site.

• CPM: custo por mil impressões - este é o total do investimento no seu anúncio dividido 
por 1.000 impressões.

• Total orçamento: este é o valor do investimento em cliques e impressões para o seu 
anúncio.



Métricas
Ações Sociais

• Botão Curtir: o número de curtidas que seu conteúdo recebeu.

• Comentários: o número de comentários recebidos pelo seu conteúdo.

• Compartilhamentos: o número de vezes que seu conteúdo foi compartilhado.

• Botão Seguir: o número de novos seguidores a partir do seu anúncio.

• Total de Ações Sociais: este número mostra o quanto de ações sociais seu anúncio 
teve. Isso inclui curtidas, comentários, compartilhamentos e cliques no botão seguir.



Dados Demográficos



Dados Demográficos
Existem cinco tipos de dados para os quais mostramos seus dados demográficos:

• Impressões: o número de pessoas que viram seu anúncio.

• Cliques: o número de cliques no seu conteúdo patrocinado ou anúncios de texto. 

• Taxa de clique (CTR): O CTR mostra a frequência com que as pessoas acessam seu site porque 
viram seu anúncio. 

• Conversões: o número de vezes que alguém converteu em seu site depois de engajar ou ver um 
anúncio no LinkedIn. (Isso só é possível se você implementou a Insight tag e associou uma 
conversão aos seus anúncios)

• Taxa de conversão: esta é a porcentagem de cliques que levaram a uma conversão. A taxa de 
conversão é calculada pelas conversões divididas por cliques.



Faça o download de seu relatório



Relatórios de desempenho
LinkedIn Audience Network

Quando você habilita o LinkedIn Audience Network para sua campanha de Sponsored Content, você 
pode baixar os relatórios especificamente para o desempenho do seu anúncio em nossos sites 
parceiros. Você pode exportar e baixar um arquivo CSV do Gerenciador de Campanhas com todos os 
detalhes da campanha e as seguintes métricas:

• Impressões

• Cliques

• Taxa de clique (CTR)

• CPC médio

• CPM médio

• Total investido



Dados Demográficos do Site



Configure os Dados Demográficos de seu site



Configure os Dados Demográficos de seu site



Configure os Dados Demográficos de seu site



Dados Demográficos do Site
Os Dados Demográficos do Site fornecem informações demográficas sobre os usuários do 
LinkedIn que visitam seu site. Você pode filtrar os dados usando o menu suspenso no intervalo 
de datas e as seguintes dimensões demográficas:

• Função

• Indústria

• Nível de experiência

• Cargo

• Tamanho da empresa

• Localização

• País

• Empresa





Links úteis

Conheça nossos formatos de publicidade

Integrações do Formulário de Geração de Leads:
Driftrock
Marketo
Eloqua
Zapier

Vídeos:
LinkedIn Lead Gen Form (em inglês)
LinkedIn Conversion Tracking (em inglês)

Dicas & Insights

Cases de Sucesso

Fale Conosco

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

https://business.linkedin.com/marketing-solutions
https://www.driftrock.com/linkedin
http://docs.marketo.com/display/public/DOCS/Set+Up+LinkedIn+Lead+Gen+Forms
https://docs.oracle.com/cloud/latest/marketingcs_gs/OMCAA/#Help/Apps/LinkedInCampaignManager/Tasks/CollectingLinkedInLeadGenFormsData.htm%3FTocPath%3DApps%7CLinkedIn%2520Integrations%7CLinkedIn%2520Campaign%2520Manager%2520app%7C_____4
https://zapier.com/zapbook/linkedin-lead-gen-forms/
https://www.youtube.com/watch?v=34Xe1E59N6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dl2v8x678Ig
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/dicas-e-insights
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/clientes
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/contact-us
mailto:marketingbrasil@linkedin.com


Obrigado!
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