












Hire

Conecte-se a uma Oportunidade
Para clientes e empresas:

Learn SellMarket







LinkedIn faz parte

da rotina diária do 

professional 

moderno



Connecting our Members









LinkedIn FacebookFonte: “How do you perceive Advertisers on each platform” Custom Nielsen Lab Study commissioned by LinkedIn, August 2017
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Invista na foto
A foto deve focar no seu

rosto e estar adequada à

sua imagem profissional.

DICA: uma boa foto

aumenta em 21x a sua

chance de ser visto.

http://bit.ly/testefotolinkedin



Customize 
a sua URL
Personalize seu perfil

Página Inicial >          > Informações de Contato > URL do Perfil



Capriche no 
título e resumo
Para elaborar um bom

título, identifique as 

palavras-chave usados

pelo mercado para definir

o que você faz. 

No resumo, diga em 1-3 

parágrafos quem é você

como profissional. Invista

em palavras-chave.



Busque
Conexões
O LinkedIn é a maior

rede profissional do 

mundo.

Veja o perfil das 

pessoas antes de uma

reunião. Aproveite que 

seu perfil é muito mais

que um cartão de 

visita.

Página Inicial  > Minha Rede 



Busque
Recomendações
Reserve um tempo da sua

semana para escrever e 

pedir recomendações de 

pessoas com quem você

trabalhou – clientes atuais e 

parceiros.

Página Inicial  > Minha Rede 



Manual de Produção de Conteúdo

2. Post curtos

•Compartilhe notícias 

e conteúdos 

interessantes para dar 

início a uma conversa

•Faça perguntas, peça 

conselhos ou os 

compartilhe

3. Vídeo

•Grave diretamente no 

App, pelo seu celular

•Compartilhe seu dia a 

dia de trabalho ou 

perspectiva profissional

•Vídeos breves (1-2 min) 

geram mais 

engajamento

1. Artigo

•Demonstre sua 

experiência profissional 

por meio de artigos 

aprofundados sobre sua 

área de trabalho ou 

tema de interesse

•Ilustração e título que 

chamem a atenção 

são fundamentais



Seja um porta-voz e 
construa liderança 
inovadora
Os usuários se conectam à 

plataforma diariamente para 

consumir e compartilhar 

conteúdos dos líderes 

e empresas que seguem. 

Importante: adicione sua voz ao 

que você compartilha



Mostre que sua 
empresa possui 
líderes engajados e 
autênticos nas 
mídias sociais
Na era das mídias sociais, as 

pessoas estão cada  vez mais 

curiosas sobre os líderes por trás 

de uma marca ou empresa. 






