
Guia para  
publicações orgânicas 
e patrocinadas
Aumente o potencial da sua marca no LinkedIn



 

Introdução

O ecossistema digital de publicidade é um lugar dinâmico e empolgante.

Pela primeira vez na história, a mídia digital superará a TV como a principal mídia para 
publicidade nos Estados Unidos (33,9% da fatia de mercado), e prevemos que essa 
participação aumentará para 47,9% até 2022.

Obviamente, as mídias sociais estão na linha de frente desta revolução digital. Ainda 
assim, junto com oportunidades abundantes vêm desafios significativos para as 
marcas B2B.

As redes sociais podem ser…  
bagunçadas. 
Suspeitas. 
E um plano de fundo confuso para a sua marca.

Então, como você pode alcançar os profissionais certos, do modo correto, com sua 
estratégia de mídias sociais e, ao mesmo tempo, manter sua marca segura?

O LinkedIn pode ajudar.

O LinkedIn ajuda os profissionais de marketing a alcançar os públicos certos no 
ambiente correto para gerar engajamento eficaz com oportunidades orgânicas  
e patrocinadas. 

O número de usuários que 
interagem com o feed do 
LinkedIn cresce mais de 
50% a cada ano. 

50%

Visualizações no feed do 
LinkedIn aumentaram 60%  
em relação ao ano passado.

60%

O engajamento no LinkedIn cresce sem parar.

Agora é a hora de alcançar seus clientes ideais 
na maior rede profissional do mundo. 

É hora de aproveitar todo o potencial da sua marca no LinkedIn.  
Vamos começar.

 2

33,9% 47,9%
2018 2022

Milhões de profissionais 
criam mais de 130 mil 
artigos a cada semana. 130 mil

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Uma estratégia que integra publicações orgânicas e patrocinadas é o segredo para aumentar 
o potencial da sua marca no LinkedIn.

Quanto maior for seu alcance orgânico, mais ele poderá ampliar seus esforços patrocinados.

Ao testar e otimizar seu conteúdo orgânico, você garante que investirá apenas nos conteúdos de  
melhor desempenho nas suas campanhas patrocinadas.

Continue focando no conteúdo orgânico para gerar ainda mais seguidores e aumentar o engajamento.

O alcance 
orgânico 
amplia o alcance 
patrocinado

Invista no melhor 
conteúdo orgânico
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Os usuários do LinkedIn estão gostando, comentando e compartilhando 
em taxas recordes — quase o dobro em relação ao ano passado. 2x

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Desenvolva uma estratégia que integra publicações orgânicas e patrocinadas no LinkedIn seguindo 
3 simples etapas...
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3ª ETAPA1ª ETAPA
Construa uma presença  
orgânica atraente

Analise, aprenda e otimize  
para gerar mais impacto

2ª ETAPA
Aumente seu alcance 
e engajamento com 
conteúdo patrocinado

$

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Primeiro, certifique-se de que a LinkedIn Page seja o lugar ideal para exibir seu  
conteúdo.

Depois, adote uma abordagem “always-on”. A GE domina o “always-on”. Sua equipe 
de marketing publica conteúdo relevante e interessante periodicamente, gerando 
engajamento do público da empresa.

 

Construa uma presença orgânica atraente

Conte a história da sua marca, publicando conteúdo de alta 
qualidade periodicamente. 

1ª ETAPA

A utilização do LinkedIn pela GE tornou-se um elemento central na 
estratégia de marketing digital da empresa. 

As empresas que interagem nas 
redes sociais têm 40% mais chances  
de serem vistas como competitivas do 
que as empresas que não interagem.Atente para a descrição, nome, imagens de capa e links,  

para deixar claro o objetivo de sua Page a potenciais e 
atuais clientes. 

Os clientes do LinkedIn obtêm sucesso e consistência no engajamento 
quando publicam em suas Pages pelo menos uma vez ao dia.As marcas 
podem compartilhar suas narrativas nas LinkedIn Pages, reutilizando 
infográficos, blogs, vídeos, links para eventos, e-books e webinars.

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Imagens são os novos títulos 
Confira se as imagens combinam com a mensagem. 

As publicações da Schneider Electric vão 
além de fotos genéricas, com imagens 
atraentes, bem elaboradas e exclusivas. 

As atualizações da empresa Hotmart quase 
sempre incluem um call-to-action. 

A Hays posiciona-se como líder inovadora no 
setor, sempre agregando valor e oferecendo 
dicas para pessoas à procura de emprego. 

Links geram engajamento Conheça seu público  
Tente ser realmente útil, entendendo o que 
importa para o seu público. 

Pages campeãs
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45%

As atualizações de empresa que incluem links 
podem ter até 45% mais engajamento de 
seguidores do que as atualizações sem links. 

Construa uma presença orgânica atraente

Sem links

Com links

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Ampliar a divulgação do seu conteúdo não apenas aumenta o conhecimento e  
o número de seguidores, mas também ajuda a identificar o conteúdo que melhor 
repercute junto ao seu público. 

Veja como aumentar o seu alcance: 

      Aproveite tendências e notícias do setor.

       Use @ para mencionar pessoas associadas a um determinado conteúdo para 
ampliar a exposição nas redes delas. 

      Adicione hashtags à sua publicação para participar de conversas em alta.

       Fique de olho nos artigos que o LinkedIn seleciona diariamente - eles são um 
excelente recurso para conhecer notícias oportunas que estão sendo gerando 
engajamento LinkedIn.
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Expanda seu alcance para aumentar o conhecimento da marca

Aqui, a GE menciona alguém com @ e inclui uma hashtag. Dessa 
forma, a empresa leva o conteúdo não só aos seguidores da Page, 
mas também aos mais de 50.000 seguidores de seus CEOs e a 
milhares de participantes que seguem a hashtag do evento da GE.

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Construa uma presença orgânica atraente



Eles geralmente fazem parte da diretoria ou são funcionários experientes na sua 
organização. A GE, por exemplo, conta com profissionais que compartilham 
publicações curtas e artigos longos autênticos e de impacto com frequência. 
Quando esses profissionais promovem uns aos outros e publicam comunicados 
da empresa, o seu número de seguidores aumenta exponencialmente. 

Além disso, recomendamos que você promova o melhor conteúdo desses 
profissionais em sua Page, para construir sua marca e a base de seguidores  
dos seus influenciadores.  

As empresas que mais publicam têm um crescimento médio 
de 120% nos seguidores de suas Pages.

Capacite seus melhores funcionários para divulgarem  
seus conhecimentos

Identifique 3 a 5 funcionários na sua empresa que podem 
fortalecer as suas mensagens de marketing. 
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1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Construa uma presença orgânica atraente
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Melhores práticas para os seus principais seguidores 

Publicações curtas são um modo fácil de responder 
rapidamente a acontecimentos importantes e ajudar 
seus seguidores a entenderem o conteúdo.

Compartilhe sempre. Quanto mais eles compartilharem, 
maiores serão as chances de o seu conteúdo ser descoberto. 

Inicie uma conversa. Interaja com seus leitores. Quanto 
maior for a interação, mais a sua publicação será 
compartilhada e visualizada. 

Fale com um tom pessoal. Compartilhe conteúdo do 
seu interesse, mesmo que ele não esteja diretamente 
relacionado aos seus negócios. 

Varie. Combine insights com atualizações de negócios 
para oferecer valor para seus seguidores. 

Artigos exibem análises detalhadas de notícias ou 
assuntos em alta pelos profissionais da sua empresa. 

Seja autêntico. Os usuários do LinkedIn querem ouvir a sua 
voz, e não algo enlatado. Certifique-se de que seus artigos 
tenham a sua voz. 

Participe dos assuntos do momento. Preste atenção às 
tendências nas notícias e no seu setor. 

A importância dos títulos. Pergunte-se: “Em um dia super 
ocupado, eu clicaria para ler isso” 

Escreva um texto longo, mas não exagere.O tamanho ideal 
de um artigo é entre 600 e 1.000 palavras.

Publicações com conteúdos, 
como fotos ou vídeo, têm um 
engajamento 38% maior do 
que apenas links.

38%

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Construa uma presença orgânica atraente
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O conteúdo compartilhado 
pelos funcionários tem 
engajamento 2x maior  
que aquele compartilhado 
por uma empresa.

Uma pesquisa recente indica que apenas 45% dos 
residentes dos EUA confiam nas instituições. 
Ao mesmo tempo, 63% confiam em pessoas 
semelhantes a elas mesmas. E você tem acesso  
a essas pessoas; elas são os seus funcionários. 

Os profissionais de marketing mais eficazes estão 
deixando as mensagens de marketing nas mãos 
dos funcionários para distribuição em redes 
sociais, pessoalmente e durante telefonemas de 
atendimento ao cliente. 

O Elevate permite que as marcas aproveitem o poder da sua força de trabalho. Os funcionários podem compartilhar facilmente, e você 
pode acessar dados da rede do LinkedIn para gerar sucesso para o programa. Veja como:

Aproveite a influência dos seus funcionários

Maximize o engajamento de 
funcionários 

Identifique os maiores influenciadores 
da sua empresa e gere engajamento 
contínuo dos funcionários com  
insights personalizados sobre 
usuários. 

Ofereça o conteúdo certo 

Veja qual conteúdo tem maior 
impacto junto aos seus funcionários 
e seu público-alvo, com base em 
dados de mais de 500 milhões de 
profissionais.

Otimize seus resultados 

Analise e otimize o desempenho 
do programa em cada etapa do 
funil - de impressões a leads. 

Os funcionários não só entregam uma mensagem 
mais confiável, mas também têm maior alcance:  
A base de funcionários de uma empresa típica tem 
10x mais alcance social do que a própria empresa.

Saiba mais aqui

ELEVATE 

2x

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução

Utilize o LinkedIn Elevate para apresentar 
conteúdo de qualidade, sugerir conteúdo 
relevante para compartilhamento por 
funcionários no LinkedIn, Facebook e Twitter e 
acompanhe o impacto sobre indicadores de 
desempenho (KPIs), como o tráfego do seu site, 
leads e novas contratações.

Construa uma presença orgânica atraente
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O Elevate ajuda a GE a capacitar seus funcionários e a otimizar o desempenho do programa. 
Os números comprovam o sucesso.

Antes do Elevate 

Depois do Elevate

6x mais 4x mais 6x mais 5x mais 4x mais

1,6 1.222 28,5 5,5 0,6

9,4 5.369 165,8 25,3 2,6

Média de 
compartilhamentos 
mensais

Média de impressões 
mensais

Média de engajamento 
mensal

Média de visualizações 
mensais do perfil

Média de conexões 
mensais

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Construa uma presença orgânica atraente



Agora que você já construiu uma abordagem 
“always-on” para a sua Page, já capacitou seus 
funcionários para compartilharem mensagens e 
utilizou estratégias para ampliar seus seguidores,  
é hora de investir em oportunidades patrocinadas, 
para alcançar as pessoas certas no LinkedIn e 
engajá-las em grande escala.

Você já identificou o conteúdo e as mensagens que mais agradam ao seu público. Agora, é preciso implementar uma estratégia patrocinada que conecte a sua 
marca com seus clientes ideais em grande escala. Um foco no Sponsored Content e no Sponsored InMail do LinkedIn permite acelerar sua estratégia patrocinada. 

 

Aumente seu alcance e engajamento com conteúdo patrocinado

Analise seu conteúdo orgânico para determinar seu investimento em publicidade patrocinada. 

Alcance e interaja com as pessoas certas em grande escala

Sponsored Content 
Anúncios nativos (em vídeo ou estáticos) que aparecem 
no feed do LinkedIn.

Sponsored InMail 
Mensagens personalizadas e direcionadas 
do LinkedIn.

O que você está construindo de modo orgânico 
lhe ajudará a identificar o conteúdo mais 
apropriado para o seu público. Seu conteúdo 
será compartilhado sem parar e receberá muitos 
comentários. Ocasionalmente, você verá 
conteúdo que parece não vingar. 

Experimentar o conteúdo de um modo 
orgânico permite conhecer o que repercutirá 
junto ao seu público. Entender o que 
apresenta melhor desempenho orgânico 
ajuda a fazer uma boa seleção do conteúdo 
digno de investimento na publicidade 
patrocinada no LinkedIn.

2ª ETAPA

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



O Sponsored Content pode ser em vídeo ou estático, 
e as pessoas interagem com anúncios em vídeo por 
um tempo quase 3x maior do que com um anúncio 
estático do Sponsored Content!

Sponsored Content

O Sponsored Content disponibiliza seu conteúdo ao público-alvo diretamente 
no feed do LinkedIn, permitindo que você atraia a atenção das pessoas onde 
elas estão mais envolvidas, ou seja, enquanto consomem as informações 
compartilhadas na rede profissional delas. O Sponsored Content é 
fundamental nesse processo e você pode pensar nele como o nosso produto 
mais versátil. 

Você pode criar a sua campanha para alcançar objetivos relativos ao 
conhecimento e branding no início do processo de decisão, ou metas  
de resposta direta de leads no final do processo, dependendo da sua 
abordagem de conteúdo.

Sponsored InMail

O Sponsored InMail é uma solução que leva as mensagens personalizadas para 
outro nível. Esta solução é a forma mais direta de interagir com seus potenciais 
clientes no LinkedIn.

Os nossos clientes utilizam o Sponsored InMail para gerar métricas reais, 
incluindo leads mais qualificados por menor custo, cadastros em eventos 
e pipeline de vendas. Eles fazem isso entregando conteúdo e mensagens 
direcionadas e personalizadas diretamente na caixa de entrada do LinkedIn.
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Aumente seu alcance e engajamento com conteúdo patrocinado
1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



A Marketo escolheu o Sponsored Content do LinkedIn para interagir com seu 
público-alvo: profissionais de marketing em setores como saúde, educação 
e serviços financeiros. A empresa utilizou segmentação semelhante com  
o Sponsored InMail, para enviar convites concisos e personalizados e gerar
inscrições em um dos seus maiores eventos anuais on-line. 

Segmentado para profissionais de marketing de nível sênior em pequenas 
e médias empresas, o Sponsored InMail da Marketo ajudou a empresa a 
exceder sua meta de inscrições no evento em 46%. 

Com a utilização conjunta de Sponsored Content e Sponsored InMail, a Marketo 
está aprofundando seu engajamento com potenciais clientes. 

A Marketo combina o poder do Sponsored Content 
e do Sponsored InMail para gerar mais resultados.

“Estamos ganhando força ao utilizar todas as soluções do LinkedIn 
juntas, o que nos ajuda a cobrir todo o funil de conversão.”

— Mike Tomita, Gerente Sênior de Marketing para a Web 
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Leia a história completa do cliente aqui 
em inglês

Sponsored Content

Sponsored InMail

Resultados
Excedeu a meta de inscrição 

do evento em 46%. 46%

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Aumente seu alcance e engajamento com conteúdo patrocinado



A KLM utilizou a precisão da segmentação do LinkedIn para uma estratégia de 
marketing em todo o funil de conversão, encantando os clientes com os vídeos da 
marca, gerando assinaturas do seu conteúdo e recrutando divulgadores para a marca.

Com o LinkedIn, a KLM conseguiu segmentar e alcançar um público de alto valor, 
perfeito para suas ofertas do programa Worldwide Business Traveler.

Em uma plataforma tipicamente repleta de conteúdo comercial, o criativo anúncio 
em vídeo da KLM, apresentando um desfile de pessoas com roupas de Natal (em uma 
passarela móvel!) chamou instantaneamente a atenção e gerou um excelente nível  
de engajamento.

A KLM domina o funil de conversão de marketing com LinkedIn 
Video Ads

"O vídeo se destaca porque, em vez de contar, ele mostra. 
Em uma plataforma onde há mais conteúdo de negócios, 
o vídeo se destaca ainda mais, especialmente no LinkedIn.”

—Renske Siersema, Gerente de Mídias Sociais da KLM Royal Dutch Airlines
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Leia a história completa do cliente 
aqui em inglês.

Resultados

Em comparação com os esforços anteriores de marketing em vídeo em 
outras plataformas, a KLM impressionou-se com as taxas de engajamento 
obtidas no LinkedIn. A rede representa uma oportunidade única para a 
KLM conectar-se com viajantes a negócios e aumentar a divulgação das 
suas ofertas junto a este público. Com esse forte retorno inicial, a KLM 
está firme em sua intenção de continuar a veicular anúncios em vídeo  
no LinkedIn.

$0,06

33,85%

Custo por visualização das campanhas em vídeo  
da KLM no LinkedIn 1

1. 62,5% abaixo da referência média 2. 26,3% acima da referência média

Taxa de visualização das campanhas de anúncio  
em vídeo da KLM no LinkedIn 2

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Aumente seu alcance e engajamento com conteúdo patrocinado
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Sponsored Content

Sponsored InMail

Gere maior engajamento com essas dicas

Utilize imagens. Opte por imagens atraentes e interessantes, relacionadas à 
mensagem do seu conteúdo. Não inclua muito texto na sua imagem. Lembre-se de 
que 75% das interações com Sponsored Content acontecem em dispositivos móveis, 
portanto certifique-se de que seu conteúdo seja bem exibido em telas pequenas.

Seja breve e interessante. Atualizações mais curtas, com 150 caracteres ou menos, 
tendem a ter melhor desempenho. Na atualização curta, concentre-se em como  
o seu público-alvo se beneficiaria ao clicar no link.

Estatísticas curtas funcionam bem. Estatísticas e citações curtas retiradas de 
conteúdos mais longos contribuem para publicações com grande engajamento. 
Uma lista numerada ou estatísticas interessantes são boas táticas para atrair  
atenção. Todos estão mais propensos a compartilhar conteúdos que os façam 
parecer mais inteligentes. 

Seja informal e conciso. Os melhores Sponsored InMails são curtos, relevantes  e 
informais. Evite parágrafos confusos e, em vez disso, experimente utilizar listas com 
indicadores no seu parágrafo. Mantenha o texto com menos de 1.000 caracteres  
para não precisar rolar a tela. 

Priorize o seu público na mensagem. Utilize uma macro dinâmica para colocar  
o nome do usuário ou da empresa na saudação.Vincule a experiência do público 
ao contexto da mensagem

Utilize Sponsored InMail para públicos de alto valor. Tentar convencer executivos 
a abrir um e-mail ou comparecer a um webinar é um desafio. Utilize o Sponsored 
InMail para conversar individualmente com eles.

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
Aumente seu alcance e engajamento com conteúdo patrocinado



Analisando detalhes sobre quem está lendo ou compartilhando conteúdo sobre determinado assunto,  
o LinkedIn pode revelar públicos ideais para segmentação utilizando o Sponsored Content.  
 
Ele é uma excelente ferramenta para ampliar seu alcance com conteúdo de alto impacto.

O LinkedIn pode ajudar você a entender o que mais interessa ao seu público. 
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Insights sobre engajamento

 

Analise, aprenda e otimize para gerar mais impacto
3ª ETAPA

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução
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Descubra os atributos profissionais dos visitantes 
do seu site

Entenda melhor o seu público. Obtenha insights úteis sobre o seu público, 
como cargos, nomes das empresas e setores, utilizando dados profissionais 
mais precisos, disponíveis apenas no LinkedIn.

Crie conteúdo personalizado. Compare diferentes páginas para saber 
quais tipos de conteúdo repercutem melhor com cada público. Personalize 
conteúdos para alcançar os potenciais clientes mais relevantes.

Alcance seus potenciais clientes ideais. Utilize o que você aprendeu sobre 
os visitantes do seu site para segmentar pessoas mais propensas a se 
tornarem leads e clientes qualificados.

Entenda seu ROI de publicidade com o acompanhamento 
de conversões do LinkedIn

O acompanhamento de conversões do LinkedIn permite que profissionais 
de marketing otimizem campanhas em tempo real. Ter as métricas que mais 
interessam com poucos cliques é fundamental para gerenciar o investimento 
na campanha e criar seu cronograma de conteúdo.

Dados demográficos do site

Acompanhamento de conversões e relatórios

Analise, aprenda e otimize para gerar mais impacto
1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Vamos recapitular as 3 etapas simples:

 

Conclusão

1ª ETAPA 3ª ETAPA2ª ETAPA
Construa uma presença  
orgânica atraente 

Analise, aprenda e otimize  
para gerar mais impacto  

Aumente seu alcance e engajamento 
com conteúdo patrocinado

        Conte a narrativa da sua marca, publicando 
conteúdo de alta qualidade periodicamente

        Expanda seu alcance para aumentar o 
conhecimento da marca 

        Capacite seus melhores funcionários para 
divulgarem seus conhecimentos 

        Aproveite a influência dos seus funcionários

        O LinkedIn pode ajudar você a entender  
o que interessa mais ao seu público,  
com insights sobre engajamento

        Descubra os atributos profissionais  
dos visitantes do seu site com os  
dados demográficos do site

        Entenda seu ROI de publicidade com  
o acompanhamento das conversões  
do LinkedIn 

        Analise seu conteúdo orgânico para determinar 
seu investimento em publicidade patrocinada

        Faça contato e interaja com as pessoas certas 
em grande escala, com o Sponsored Content  
e o Sponsored InMail do LinkedIn 
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1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa ConclusãoIntrodução



Sobre o LinkedIn 
O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo na internet, com  
mais de 500 milhões de usuários em mais de 200 países e territórios.  
Eles representam o maior grupo de pessoas influentes, instruídas  
e de alto poder aquisitivo na Internet.

Os relacionamentos importam 
Com as Soluções de Marketing do LinkedIn, as marcas criam 
relacionamentos com profissionais do mundo inteiro utilizando 
segmentação precisa para fornecer conteúdo e comunicação relevantes. 
Conforme os profissionais conectados de hoje buscam ideias e insights  
das pessoas e marcas nas quais confiam, os profissionais de marketing  
usam o LinkedIn para direcionar publicidade e publicar  conteúdo 
relevante dentro de um contexto profissional. As marcas estendem 
seu alcance através da divulgação que ocorre naturalmente no LinkedIn.

Siga-nos no Twitter
@LinkedInMktg

Para obter mais informações, 
acesse
marketing.linkedin.com

Comece a criar a presença 
da sua marca no LinkedIn 
ainda hoje

Comece já


