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Configuração
mais fácil
Criação de campanha
simplificada de acordo
com o seu objetivo

Mensuração
otimizada
Acompanhe os principais
resultados baseado nos
seus objetivos

Pague pela performance. 
Alcance o público certo
no momento ideal.

Melhores
resultados

Escolher o seu objetivo vai simplificar a sua configuração
de campanha e otimizar a entrega.

EM BREVE



Nova experiência do Gerenciador de campanhas

Dê um nome para sua
campanha

Botão “Voltar” 
leva você de 
volta para a lista
de campanhasDefinir seu objetivo nos

ajuda a otimizar sua
campanha (otimização
por custo em breve!)

O acompanhamento
de conversões está
integrado no fluxo de 
criação da campanha

Todas as suas
campanhas ficam no 
modo rascunho até você
“Salvar e continuar”



Nova experiência do Gerenciador de campanhas
Se você não adicionar
um nome de campanha, 
a plataforma escolherá
um nome para você

Clique no ícone de 
configuração para 
escolher a rotação de 
anúncios entre “Otimizar
para desempenho” ou
“Alternar igualmente”

Sua campanha está
salva quando você
chegar na Etapa 2

NOVA previsão de 
resultados mostra uma 
estimativa baseado nas 
suas escolhas de 
segmentação e 
orçamento

Botão “Lançar
campanha”



Objetivos de marketing em todo o funil

CONHECIMENTO CONSIDERAÇÃO CONVERSÕES

• Conhecimento da marca
“Eu quero que as pessoas
aprendam sobre o meu 
negócio.”

• Visitas ao site  
“Eu quero que as pessoas
visitem uma página de 
destino do meu site.”

• Engajamento
“Eu quero que as pessoas
interajam com as minhas
publicações.”

• Visualizações de vídeo
“Eu quero que mais pessoas
assistam aos meus vídeos.”

• Conversões do site
“Eu quero gerar conversões
para o meu site.”

• Geração de leads
“Eu quero obter mais leads de 
qualidade no LinkedIn.”



Objetivos e formatos (parte 1)
Formato de anúncio Observações

Conhecimento
de marca

Visitas ao site

Visualizações de 
vídeo

Engajamento

Sponsored Content (imagem única, imagens 
em carrossel, vídeo), Text Ads (texto), 
Dynamic Ads (em destaque, para seguidores, 
de vaga)

Para campanhas baseadas em impressão
(CPM). 
Utilize “Visitas ao site” e o lance 
automático até que esse objetivo esteja
disponível.

Sponsored Content (imagem única, imagens 
em carrossel, vídeo), Text Ads (texto), 
Dynamic Ads (em destaque, para seguidores, 
de vaga) e Sponsored InMail (mensagem)

Anúncio em vídeo Permite que você dê um lance por CPV

Sponsored Content (imagem única, 
imagens em carrossel, vídeo)

Ações sociais no LinkedIn assim como
cliques nos anúncios. Todos os anúncios
devem ter um botão para seguir a 
empresa.



Formato de anúncio Observações

Conversões do site

Geração de Leads

Utilize “Visitas ao site” e o lance automático 
até que esse objetivo esteja disponível.

Todos os formatos devem utilizar o 
Formulário de Geração de Leads

Objetivos e formatos (parte 2)

Sponsored Content (imagem única, 
imagens em carrossel, vídeo), Text Ads 
(texto), Dynamic Ads (em destaque), 
Sponsored InMail (mensagem)

Sponsored Content (imagem única, 
imagens em carrossel, vídeo), Dynamic Ads 
(download), Sponsored InMail (mensagem)



Definição de segmentação mais organizada e intuitiva

Os filtros estão
organizados por
grupos em uma nova 
lista detalhada

Agora utilize a 
pesquisa global para 
procurar os critérios 
de segmentação

Configuração mais
fácil e intuitiva para 
filtros avançados



Empresa Dados demográficos Formação Experiência
profissional Interesse

Os filtros de segmentação estão divididos em 5 grupos

o Nome de 
empresa

o Conexões de 
empresa

o Seguidores de 
empresa

o Setor da 
empresa

o Tamanho da 
empresa

o Gênero

o Idade

o Diploma

o Áreas de estudo

o Instituições de 
estudo

o Cargo

o Função

o Nível de 
experiência

o Anos de 
experiência

o Competências
do usuário

o Grupos do 
usuário

o Interesses do 
usuário



Novo painel de resultados previstos

Os resultados previstos são
baseados nas suas escolhas
durante a configuração da 
campanha e os resultados
para públicos-alvo similares

Verifique o painel de 
resultados previstos apenas 
depois de preencher
todas as informações
de orçamento e lance. 
Os resultados variam de 
acordo com suas opções.



Lance máximo (manual)Lance automático

Tipos de lance para publicidade baseada por objetivo

Otimiza o resultado enquanto
aproveita ao máximo o 
orçamento diário

Quando você quiser mais
controle e tem um lance 
aproximado para seguir

• Melhor entrega do orçamento / 
escala na campanha

• Sem gerenciamento do lance
• Mais resultados

• Controle maior sobre o 
investimento

• Não será cobrado mais do que o 
lance máximo

• Menor controle
• Potencial para ultrapassar a 

entrega

• Ajuste manual do lance
• Provavelmente perde alguns

leilões (se o lance for muito
baixo)

Prós

Contras

Utilização



Acompanhamento de conversões

VERSÃO CLÁSSICA NOVO

O acompanhamento de conversões
fazia parte da página de “Orçamento”

O QUE MUDA: agora existe uma sessão dedicada e não mais o módulo na página de lance e 
orçamento. Você pode criar uma nova conversão ou atribuir uma conversão existente.



Como criar uma Insight Tag

Domínio → Insight Tag

O QUE MUDA: a Insight Tag pode ser gerada depois de criar uma conversão no site. 
Não precisa criar ou permitir uma Insight Tag antes de adicionar essa conversão.

DICA: Se o seu cliente já tem uma Insight 
Tag, lembre-se de obter as permissões
necessárias na conta principal  (a não ser
que você crie uma na nova campanha).

VERSÃO CLÁSSICA NOVO



Configuração do anúncio
A Pré-visualização
te mostra exatamente
como o seu anúncio
vai aparecer. 

Esse recurso está
disponível para Text Ads 
e Sponsored Content 
(imagem única).

A URL de destino
tem uma sessão
única sem que 
você precise 
adicionar no texto
introdutório.



Cronograma de funcionalidades

Otimização de preço
baseada no objetivo

Criação de 
campanha por

objetivo
Relatório por objetivo

o Navegação mais simples

o Funcionalidade de 
pesquisa

o Análises mais robustas

o Configuração otimizada

o Criação de campanha por
objetivo será o padrão a 
partir do final de fevereiro

o Conhecimento de marca
e Conversões do site

o Preço por clique de 
destino para Conversões
do site e Visitas ao site

(início 2019)(2018) (final 2019)



Obrigada!
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