


Ao longo dos últimos anos, o LinkedIn se
consolidou como a melhor plataforma
para geração de leads e ambiente perfeito para
conectar pessoas interessadas em conteúdo de
qualidade.

O LinkedIn é a maior rede social corporativa que
existe e foi criada com o objetivo de ampliar
as conexões entre profissionais e empresas ao
redor do mundo.

https://www.mlabs.com.br/blog/como-gerar-leads-pelo-linkedin/


Não tem plataforma melhor para interagir com profissionais
e explorar o mundo dos negócios do que o LinkedIn!
A rede social – antes vista apenas para divulgação de vagas
de emprego – assumiu um papel fundamental no marketing
digital.
Apesar de ser uma das redes sociais mais populares da
atualidade, com 722 milhões de usuários em 200 países,
muitas pessoas ainda não fazem ideia de como usar a plataforma.

https://news.linkedin.com/about-us




Podemos dizer então que se trata de um Facebook para
negócios? Não, o LinkedIn tem soluções diferenciadas:
plataforma de cursos sobre os mais variados temas, recurso
para pesquisar e se candidatar às vagas de empregos,
ambiente para apresentações corpotativas, páginas de
empresas, negócios, produtos e serviços.

A rede social conta ainda com uma versão paga, o LinkedIn
Premium, que oferece funcionalidades avançadas para os
diferentes perfis que utilizam a plataforma: profissionais,
recrutadores e negócios.

https://www.mlabs.com.br/blog/linkedin-premium/


O LinkedIn foi criado em 2002, em uma reunião entre antigos colegas da SocialNet e 
PayPal, na sala de estar do cofundador Reid Hoffman.
Porém, o seu lançamento oficial aconteceu mesmo no ano seguinte, em 05 de maio 
de 2003, depois dos amigos Reid Hoffman, Allen Blue, Jean-Luc Vaillant, Eric Ly e 
Konstantin Guericke, debaterem bastante a ideia.
No final do primeiro mês de operação, o LinkedIn já tinha crescido de 350 para 4.500 
usuários trocando experiências profissionais na plataforma.

Em 2004, a rede social deu um grande passo ao adicionar o recurso de carregar 
agenda para convidar colegas. Em 2005, entrou de fato no mundo dos negócios com o 
lançamento de duas funcionalidades: busca de empregos e assinaturas pagas.
Com o passar dos anos foram surgindo novas oportunidades. Em 2011, o LinkedIn 
instalou o escritório no Brasil, quando tinha 6 milhões de usuários por aqui.

https://news.linkedin.com/about-us
https://blog.linkedin.com/2011/11/30/linkedin-brazil


Hoje, são mais de 43 milhões de usuários no Brasil, o que nos faz ser o quarto maior país 
no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia.
Em 2013, o LinkedIn comemorou o seu aniversário de dez anos em grande estilo ao 
atingir a marca de 225 milhões de usuários pelo mundo.
Em 2016, a Microsoft anunciou a compra do LinkedIn por um valor de US$ 26 bilhões, 
fazendo com que a rede social de negócios se tornasse uma das maiores aquisições feitas 
pela empresa do Bill Gates.

Um ano depois, dando continuidade às inovações, a plataforma lançou o novo layout na 
versão desktop que ofereceu aos usuários uma experiência perfeita, inclusive para 
navegação em aplicativos móveis. Ao longo da jornada, os usuários e os próprios 
criadores perceberam que o LinkedIn tinha se tornado mais que uma plataforma para 
divulgação de currículos e vagas, era um ambiente para trabalhar o branding 
pessoal e corporativo.

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin/
https://www.mlabs.com.br/blog/branding-pessoal/


O LinkedIn pode ser usado para diferentes objetivos profissionais. 
Ele é útil tanto para o estagiário que está à procura de emprego, 
quanto para a empresa que deseja aumentar a sua credibilidade no 
mercado.

• Procurar Emprego

• Networking

• Credibilidade Profissional

• Processos Seletivos/Contratações

• Parcerias Comerciais



Profissionais à procura de novas oportunidades no
mercado de trabalho usam bastante a rede social para
encontrar vagas de acordo com os seus interesses.

Só em 2020, mais de 40 milhões de pessoas utilizaram o
LinkedIn para pesquisar empregos todas as semanas, e a
cada minuto, 3 pessoas foram contratadas pela
plataforma.

https://news.linkedin.com/about-us


O LinkedIn também é uma ótima opção para quem
busca desenvolver networking e manter a sua rede de
contatos sempre aquecia.

Na plataforma você pode recomendar colegas para vagas,
compartilhar artigos e estudos técnicos, comemorar o
“tempo de casa” na empresa, parabenizar colegas por
promoções de cargos, tudo isso independentemente do seu
nicho ou do momento da sua carreira.



Nem só de vagas de trabalho vive o LinkedIn, muitos profissionais
usam a rede social para fortalecer a sua imagem profissional no
mercado.

A plataforma oferece vários recursos que permitem construir a sua
reputação on-line, você pode, por exemplo, divulgar conteúdos de
autoria própria para demonstrar os seus conhecimentos sobre um
determinado assunto.



Da mesma forma que as pessoas procuram por vagas, as empresas e
os profissionais de RH usam o LinkedIn como uma ferramenta
poderosa de contratação.

Confira alguns dados que demonstram a importância da plataforma
para o recrutamento e seleção: 90% dos recrutadores usam o
LinkedIn regularmente, e colaboradores contratados a partir do
LinkedIn têm 40% menos chances de deixar a empresa nos primeiros
6 meses.

https://smallbiztrends.com/2017/10/linkedin-statistics-small-business.html


Para marcas e profissionais independentes, o LinkedIn também é visto
como uma ótima ferramenta para encontrar parceiros de trabalho.

Por meio dele, é possível participar de grupos com interesses
específicos – inclusive da sua área de atuação – e ampliar a sua rede
de contatos, potencializando o fechamento de parcerias e novos
projetos de Cocriação, por exemplo.



Já foi abordada a semelhança do
LinkedIn com o Facebook em termos
de estrutura e funcionalidades. Mas,
sabemos que cada rede social tem
as suas particularidades e
características.



Assim como no Facebook ou em outras redes sociais, o LinkedIn
permite criar um perfil para o usuário com nome, foto, profissão,
descrição das atividades, entre outras informações.
É como se fosse um currículo completo só que online, o que facilita a
atualização dos dados, a visualização das recomendações e as
referências de colegas.
Com um bom perfil no LinkedIn você consegue conquistar
reconhecimento profissional, e para marcas, um perfil bem elaborado
ajuda a gerar leads, apresentar produtos e construir autoridade.



PERFIL NURAP

https://www.linkedin.com/comp
any/nurapdiversidadeeinclusao/

https://www.linkedin.com/company/nurapdiversidadeeinclusao/


Gerar Leads: Para uma empresa, essas pessoas que forneceram
informações de contato em algum momento são chamadas de Leads. Eles
representam novas oportunidades de negócio, pois já demonstraram
interesse no ramo de atuação da empresa e provavelmente gostariam de
saber mais sobre a empresa e as soluções que ela oferece. Ex. eBooks,
Webnars (treinamentos e seminários Live), Infográficos (Conceitos digitais e
elementos visuais), Planilhas e Templates.



No Feed de notícias do LinkedIn você verá as atualizações da sua rede de contatos, das
marcas e dos assuntos que você tem interesse, além de conteúdos recomendados e
patrocinados na rede social.
É nele que as interações acontecem: comentários, curtidas e
compartilhamentos. Lembrando que as suas ações ficam visíveis para todos os
usuários que seguem o seu perfil.

Como o LinkedIn adivinha o que você quer ver? O conteúdo que você visualiza no seu
Feed de notícias é disponibilizado com base nas suas atividades da rede social.
Então, ao interagir com conversas do seu interesse, você ajuda a criar um Feed
personalizado com informações que são realmente relevantes para você.



Cada perfil no LinkedIn tem as suas conexões, elas estão atreladas às
relações feitas na rede social ou na vida profissional que migraram para a
plataforma. Assim como o Facebook, o LinkedIn permite encontrar
colegas de trabalho de longa data. Essa busca pode ser feita de várias
maneiras, uma delas é a partir da base de e-mails.

As conexões no LinkedIn são dividias em categorias: primeiro, segundo
e terceiro grau, dependendo do relacionamento e proximidade que você
tem com cada usuário.



O LinkedIn Pulse nada mais é que a ferramenta de produção de conteúdo da
rede social. É o local onde você vai escrever os seus artigos para demonstrar
conhecimento e fortalecer o seu branding pessoal.
Além do texto escrito, também é possível inserir arquivos de mídia como fotos,
vídeos e links para deixar o seu artigo mais interessante para os leitores.
A ferramenta foi desenvolvida especialmente para os usuários e não para Company
Pages, mas é considerada um verdadeira aliada na estratégia de marketing de
conteúdo de muitas marcas.

https://www.mlabs.com.br/blog/como-publicar-um-artigo-no-linkedin-pulse/
https://www.mlabs.com.br/blog/marketing-de-conteudo-redes-sociais/


Apesar de ainda serem poucos explorados, os Grupos do LinkedIn são
muito importantes para aumentar as conexões, dar mais visibilidade
para o perfil, proporcionar trocas de conhecimentos e parcerias.
É um ótimo lugar para você reunir os seus clientes, por exemplo.

Por possuir recursos específicos de gerenciamento de
comunidade – como o envio do resumo das atividades diárias ou
semanais – o grupo consegue manter os membros atualizados e
engajados ao mesmo tempo.

https://www.mlabs.com.br/blog/grupos-no-linkedin/


O LinkedIn Learning é uma plataforma de cursos dentro da rede social com foco
no desenvolvimento pessoal e profissional dos usuários.
Os cursos são divididos por tópicos que variam entre Liderança e Gestão, Software e
ferramentas de negócios, Gestão de projetos, Marketing, entre outros.
Ao todo, são mais de 16 mil cursos gratuitos e pagos, a maioria com idioma em
inglês.
Para ter acesso aos cursos você precisa ter uma conta premium, mas caso você não
tenha, é possível comprar um curso à parte ou acessar a plataforma pela conta da
sua empresa.
Isso mesmo, as empresas também podem criar uma conta no LinkedIn Learning e
oferecer cursos profissionalizantes para os seus colaboradores.
Após finalizar o curso, o LinkedIn emite automaticamente o certificado de
conclusão que pode ser adicionado na seção “Licenças e certificados” do seu perfil
para chamar mais atenção dos recrutadores.

https://www.mlabs.com.br/blog/linkedin-learning/




O LinkedIn é também uma ferramenta de marketing fantástica para empresas.
Por meio dele, as marcas conseguem aumentar a sua visibilidade, construir
credibilidade e se destacar como autoridade em meio aos especialistas do seu nicho
de mercado.

Ao todo, são mais de 55 milhões de empresas usando o LinkedIn para fazer negócios,
e se a sua empresa não faz parte desse grupo, saiba que você está desperdiçando
uma grande oportunidade de ampliar horizontes.
Como ferramenta de negócios, uma das possibilidades que mais chama a atenção das
empresas é o potencial para geração de leads. Segundo um estudo da Hubspot, o
LinkedIn é 277% mais eficaz para gerar leads que Facebook e Twitter.

https://economicgraph.linkedin.com/
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30030/LinkedIn-277-More-Effective-for-Lead-Generation-Than-Facebook-Twitter-New-Data.aspx




Foi comprovado que posts com imagens no LinkedIn geram taxa de
engajamento 2x maior! E, as imagens maiores têm um desempenho
ainda melhor, com taxas de cliques 38% mais altas do que outras
imagens.
Então, aproveite a oportunidade e use imagens, vídeos e links nos
seus posts para destacar melhor a sua marca e os seus valores.
As lives no LinkedIn também são uma ótima escolha de conteúdo, as
marcas recebem 7x mais reações e 24x mais comentários nas
transmissões ao vivo do que os vídeos normais.
No geral, a recomendação do LinkedIn é usar a medida 1200 x 627
pixels nos arquivos de imagem.

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/cx/20/08/read-me-if-you-want-to-advertise-better-on-linkedin
https://www.mlabs.com.br/blog/linkedin-live/
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2020/new-features-invite-to-follow-linkedin-live
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/cx/20/08/read-me-if-you-want-to-advertise-better-on-linkedin


Sabemos que ao aumentar a quantidade de publicações, a página ou o
perfil consegue alcançar mais conexões ao longo do período. Porém,
existe uma média de postagens recomendada pela rede social.
O LinkedIn descobriu que 20 postagens por mês ajudam você a
atingir 60% das suas conexões e que empresas que postam
semanalmente têm taxa de engajamento 2x maior!

Só que não basta fazer qualquer publicação. Invista em conteúdo de
qualidade e você terá mais resultados em termos de aumento de
conexões, relacionamento com usuários por meio dos comentários e
mais chances de fazer negócios!

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/cx/20/08/read-me-if-you-want-to-advertise-better-on-linkedin


• Escolha a foto de perfil ideal
• Use uma boa imagem de Capa do Perfil
• Conte sua História e inclua palavras-chave
• Escreva seu Título Profissional (Ocupação / Profissão)
• Personalize a URL do seu Perfil (endereço de seu perfil)
• Preencha sua Experiência Profissional
• Atribua suas Habilidades (5 principais)
• Publique Conteúdo Próprio (Artigos, Posts, Dicas, Opiniões)
• Faça Menções marcando pessoas nas postagens e comentários
• Solicite Recomendações dos seus Colegas
• Participe de Grupos de seu Nicho
• Personalize sua Mensagem para as novas Conexões
• Seja Ativo (artigos – 1 por mês; posts – 1 por semana; novas conexões – 2 por 

semana; interação em grupos e posts – 1x ao dia.)



https://www.youtube.com/watch?v=rTxPwy4mKKw

LinkedIn

https://www.youtube.com/watch?v=rTxPwy4mKKw


NURAP


