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Marketing Digital não funciona para B2B.



Redes Sociais não funcionam para B2B.



Redes Sociais não funcionam para B2B.



Fonte: datareportal.com/digital-in-portugal



61% do tráfego do LinkedIn é mobile.
Em comparação com o Facebook que é 98%.

Fonte: business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/audience



15x mais impressões de conteúdo
do que os anúncios de emprego.

Fonte: business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/audience

LinkedIn não é apenas uma plataforma de recrutamento!



O conteúdo partilhado no LinkedIn é 3x 

mais confiável e de valor 
em comparação com outras redes sociais.

Fonte: business.linkedin.com/marketing-solutions/cx/17/09/currency-of-trust

Para os utilizadores



O engagement orgânico aumentou 50%.
Ao contrário do algoritmo de outras redes sociais.

Fonte: blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business



89% dos profissionais de marketing B2B 

usam o LinkedIn para gerar leads.
62% dizem que o LinkedIn gera leads com sucesso.

Fonte: blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business



Sponsored InMail tem uma taxa de 

abertura média de 52%.
Campanhas de email têm uma taxa de abertura média de 21,3%.

Fonte: blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business + mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/



Recomendações

- Os utilizadores têm 60% mais probabilidade de interagir com um colega de trabalho do que com 

outra conexão.

Para os Departamentos de Recursos Humanos

Fonte: blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business

- 30% das interações de uma empresa no LinkedIn vem dos seus colaboradores (employee advocacy). 

- Os colaboradores têm 10x mais alcance do que as páginas da empresa (employer branding) e têm 

14x maior probabilidades de partilhar conteúdo do empregador do que outros conteúdos do LinkedIn.



Recomendações

- Foto atualizada;

- Maioria da imagem deve ter o vosso rosto;

- O cenário onde tiraram a fotografia deve ser 

muito discreto para dar-vos maior destaque;

- Boa resolução de fotografia.

Fotografia de Perfil

- Imagem associada à vossa área de interesse 

ou empresa (pode ser dinâmica).

Imagem de Capa do Perfil
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www.snappr.co/photo-analyzer



Recomendações

- Indiquem o vosso título profissional e podem 

colocar o nome da empresa;

- O vosso interesse profissional ou experiência;

- A vossa proposta de valor para o mercado.

Título Profissional (até 220 caracteres)

Cargo + Empresa + Palavras-chave + Área de Negócio

Gerente do Restaurante A Ribeira | Serviço de Catering para Empresas, Eventos e Casamentos

Comercial na Auto Simões | Stand Automóvel em Lisboa - Renting, Venda de Automóveis e Frotas para Empresas

Florista na Bem Me Quer - Plantas para Empresas | Paisagismo de Interiores e Exteriores | Jardins Verticais



Recomendações

- Selecionem o vosso setor de atividade.

Setor

- Perfil em mais do que 1 idioma (pelo menos PT e EN).

Idiomas de Perfil

- Personalizar o URL de perfil.

Ex: www.linkedin.com/in/luispereiratorres

URL de Perfil

http://www.linkedin.com/in/luispereiratorres


Recomendações

- Escrevam um texto que demonstre:

• Quem são e o que fazem;

• Formação e experiência profissional;

• Mais-valias que podem trazer ao mercado;

• Fatores diferenciadores;

• Documentos, Artigos, Links e Multimédia 

(informação na área “em destaque”).

Resumo



Recomendações

- Título de cargo e empresa;

- Descritivo da função que desempenharam;

- Arquivos e documentos adicionais (ex: fotografias, slides, cartas de recomendação).

Experiência

- Formação académica

- Licenças e certificados

- Experiência de voluntariado



Recomendações

- Muito importante a prova social;

- Reciprocidade (dar para receber);

- Não tenham medo em pedir recomendações.

Recomendações

- Adicionem as competências pela quais gostavam 

de ser reconhecidos (técnicas e humanas);

- Competências certificadas pelo LinkedIn.

Competências



Recomendações

- Sigam ou criem grupos (comunidades) em áreas que são do vosso interesse e participem;

- Sigam empresas e instituições com as quais já tiveram relações profissionais ou que ambicionam ter.

Grupos e Interesses



Apenas 5% dos utilizadores partilharam 

conteúdo no LinkedIn nos últimos 30 dias.
Oportunidade para que os conteúdos tenham maior visibilidade.



Conteúdo

- Criar e partilhar conteúdo regular e relevante na vossa área.

Publicação de Conteúdos + Visibilidade + Autoridade

- Formatos: Feed Post (Texto, Imagem, Vídeo, Link, Documento, Live, Polls), Escrever Artigo, Grupos, Stories.

Formatos com melhor desempenho e relevância (neste momento) para o algoritmo.

Formatos com menor desempenho e relevância (neste momento) para o algoritmo.

- Fatores: Reações; Comentários; Partilhas; “Ver Mais”; “Salvar”; Tempo 

dedicado à publicação; Histórico de interação com o utilizador; (…)

Algoritmo



Conteúdo

- Slideshare (LinkedIn vendeu o SlideShare ao Scribd mas continua a ser uma ferramenta poderosa para B2B).

Documentos

Mais informações: news.linkedin.com/2020/august/digital-library-leader-scribd-is-acquiring-slideshare



Otimização para Pesquisa

- Palavras-chave no Título e no Resumo;

- Ter em atenção ao Cargo;

- Trabalhar a descrição das funções ocupadas;

- Competências e recomendações;

- Crescer a Rede de Conexões 

(o LinkedIn prioriza contactos mais próximos - 1º e 2º grau).

SEO no LinkedIn



Conexões

- Identificar e conectar: Profissionais relevantes; 

Decisores (potenciais clientes); Profissionais da nossa 

área; Concorrentes; Clientes; (…)

- Enviar convites com mensagens personalizadas que 

possam gerar uma primeira boa impressão.

Crescer continuamente Rede de Conexões

- Pesquisar por: Palavras-chave; Cargos; Setores; 

Empresas; Localizações; (…)

Pesquisar por Novas Conexões Novidade: Criar ou agendar 

reuniões via Zoom



Interação

- Comportamento gera comportamento;

- Interagir, partilhar e trazer valor para a comunidade.

Karma no LinkedIn

Procurar por publicações na nossa área para interagir



A Força do Perfil

- Preencher o máximo de informações para ter um 

Perfil Campeão no LinkedIn.

Perfil Campeão

Social Selling Index

- O LinkedIn atribui uma pontuação a cada perfil:

• Autoridade e reputação do perfil;

• Rede de conexões (penalização por elevada taxa de rejeição nos convites);

• Conteúdos partilhados e interações;

• Relacionamentos.
Social Selling Index: linkedin.com/sales/ssi



50% abaixo de 50 seguidores

55 mil empresas portuguesas no LinkedIn

Páginas



LinkedIn Ads

Linkedin é um canal de publicidade dispendioso (orçamento diário mínimo 10 USD e lances altos) mas muito 

qualificado (a probabilidade de conversão de uma lead é até 72% superior face a leads recolhidas em outras plataformas).

Mais informações: business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/ads

Guia de Geração de Leads: business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/success/lead-generation

Text Ads Sponsored Content Sponsored InMail

Dynamic Ads
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