
Como construir 
a sua carreira com o



Desenvolvido para:

Apresentação
Você realmente conhece o Linkedin?

A rede foi lançada em 2003 e, hoje, conta com mais de 
900 milhões de usuários mensais, sendo que 40% 
entram nessa rede social diariamente. 

A representatividade feminina na rede tem crescido, 
com um aumento de 56% nos últimos cinco anos. 
Acima de tudo, o LinkedIn é voltado a carreiras e 
permite que os usuários se conectem, façam 
networking e compartilhem conteúdo com outros 
profissionais, incluindo colegas, potenciais 
empregadores, parceiros de negócios e novos 
funcionários. 

Para empresas, o LinkedIn também pode ser uma 
ferramenta de marketing fantástica. Vale dizer que, 
em 2016, a rede foi adquirida pela Microsoft por um 
valor que ultrapassou os US$ 26,2 bilhões. Uma das 
maiores formas de lucro do LinkedIn é com 
ferramentas para recrutadores.



Foco 100% no profissional
Enquanto as outras redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e 
Youtube estão indo para um caminho o Linkedin foi a única rede a se dedicar 
no Profissional, tendo assim um foco em carreiras e desenvolvimento 
pessoal.

Os usuários do Linkedin em maioria são mais focados em crescimento 
profissional, buscam desenvolvimento pessoal e tendem a estar sempre a 
frente do mercado e da concorrência. 



Maiores Perfis no Linkedin Brasil
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Em 2020, ele superou os 2 milhões de seguidores, 

consagrando-se como o influenciador 

latino-americano mais seguido no LinkedIn. 

Também é considerado um dos economistas mais 

influente do Brasil. Na plataforma, ele compartilha 

análises sobre a economia brasileira e traz muita 

informação sobre educação, tecnologia e inovação.

Foi 1ª colocada como Top Influencer do LinkedIn 

brasileiro em 2019 e eleita Personalidade do Ano 

de 2020 pela Câmara do Comércio Brasil-EUA. É 

Presidente do Grupo Mulheres do Brasil. É a única 

executiva brasileira na lista global do WRC – World 

Retail Congress. Neste ano, ela foi uma voz em 

cada fase da pandemia, integrou a união nacional 

contra a Covid-19 e incentivou um movimento de 

apoio aos pequenos comércios de bairro.

Com conteúdo sobre as sutilezas do dia a dia das 

organizações, ela compartilha pesquisas e insights 

que explicam os anseios de carreira desde os 

jovens até a alta liderança. Ela admite ser 

apaixonada pelo Brasil, por pessoas e boas causas 

e acredita que suas atitudes e ações podem 

mudar o entorno. 

Ricardo Amorim

Luiza Helena Trajano

Sofia Esteves



Porque o Linkedin é 
importante para você
Por se tratar da maior rede social profissional do mundo ao desenvolver seu 
perfil no LinkedIn você consegue aumentar o alcance da sua carreira 
profissional através das conexões que realiza dentro da plataforma. 

Sabendo que a cada dia mais empresas utilizam o LinkedIn regularmente e 
realizam publicações com frequência,  através do LinkedIn é possível 
fortalecer a sua reputação enquanto profissional e fomentar negócios B2B 
com mais facilidade.

Conteúdos relevantes 
O LinkedIn é uma excelente fonte de informações sobre as últimas tendências e notícias relacionadas à sua indústria 
ou setor. Consumir conteúdo na plataforma pode ajudá-lo a manter-se atualizado e informado sobre as principais 
novidades do mercado, o que pode ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais informadas.



5 Dicas para ser o “Rei” do Linkedin
Muitas pessoas ainda não entendem o poder profissional que o Linkedin 
oferece, por isso separamos 5 dicas incríveis para você começar a utilizar 
hoje mesmo a rede social número 1 dos principais profissionais do mercado 
da maneira correta e crescer de forma saudável e orgânica. 

Dica 1:
Mantenha seu perfil atualizado

O LinkedIn é uma plataforma poderosa para gerar negócios. Ao manter seu 
perfil atualizado e interagir com outras pessoas da sua rede de contatos, 
você pode encontrar novas oportunidades de negócio e estabelecer 
relacionamentos valiosos que podem levar a novos clientes, parceiros e 
oportunidades de crescimento profissional.



Conectar 

Alícia Mello  
A tecnologia transforma o mundo  

+ de 500 
conexões 

www.linkedin.com/Alimello/ Informações de contato 

Publicações 

Publicado por Paige 

Iot transforma parques 
de diversão pelo mundo

 
5 de maio de 2022 

8 dicas para se comunicar
em tempos complexos

 
29 de abril de 2022 

Como ter atendimento via 
Whatsapp para o seu neg...

 
18 de março de 2022 

Histórico profissional 

Resumo 

  
 

 

Crie um título claro,
que vá além do seu cargo 

 

 

 

Mantenha seu perfil atualizado

Crie e compartilhe publicações 
sobre o seu segmento

Insira uma foto simpática
e profissonal

Descreva corretamente 
a sua história e carreira



Dica 2:
Fortaleça a marca da sua empresa
Aproveite da credibilidade do LinkedIn, a sua empresa é quem trará 
notoriedade para o seu perfil, por isso é muito importante que ela traga 
contexto a você.

Uma empresa que trabalha corretamente no Linkedin oferecendo conteúdos 
relevantes tende a aumentar a autoridade sobre as buscas que os clientes e 
usuários realizam na internet. 

Com uma página empresarial atualizada constantemente você pode 
compartilhar conteúdos ricos que irão auxiliar no seu processo de vendas, 
crescimento e desenvolvimento profissional.

Esteja junto a sua empresa, essa união é a melhor maneira de crescimento 
mútuo.



Dica 3:
Crie, comente e Compartilhe
Como dito anteriormente, o LinkedIn permite a criação de 
conteúdos e disponibiliza maior engajamento e conexões para 
perfis que produzem conteúdo e estão ativos na rede. 

Por isso busque criar conteúdos que tenham afinidade e que 
possam ser relevantes para a sua área de atuação ou até 
mesmo reflexões e experiências que sejam interessantes.

Conteúdos que demonstram domínio do tema aumentam a 
confiança dos seus leitores, um exemplo de conteúdo a ser 
publicado são cases de sucesso, mostrando como foi o processo 
de fechamento e fidelização dos seus clientes. 

Compartilhar conteúdos da sua empresa enriquece ainda mais 
suas conexões. Isso cria um senso de relacionamento entre 
empresa, cliente e profissionais, um elo muito importante e que 
é um grande diferencial de mercado. 



Dica 4:
Construa a sua autoridade
Consumir conteúdos no LinkedIn irá ajudá-lo a construir sua 
marca pessoal e estabelecer-se como um líder de pensamento 
em sua indústria ou setor. Comentar, curtir e compartilhar 
conteúdo de qualidade pode ajudá-lo a se destacar e atrair a 
atenção de outras pessoas da sua rede de contatos.

A geração de negócios no LinkedIn muito poderosa e realmente 
funciona. Ao compartilhar conteúdos relevantes da sua marca e 
interagir com outras pessoas da sua rede de contatos, você 
pode encontrar novas oportunidades de negócio e estabelecer 
relacionamentos valiosos que podem levar a novos clientes, 
parceiros e oportunidades de crescimento pessoal e 
profissional.



Dica 5:
Comece hoje e não pare
Ao começar a engajar com conteúdos relevantes e 
interessantes no LinkedIn, você pode aumentar sua visibilidade 
na plataforma. Isso pode levar a mais conexões, mais seguidores 
e, consequentemente, mais oportunidades de negócios e 
carreira.

Isso irá construir relacionamentos valiosos com outras pessoas 
da sua rede de contatos, podendo levar a: conversas, eventos, 
oportunidades de colaboração e até mesmo amizades 
duradouras.

Em resumo, no LinkedIn você irá aumentar sua visibilidade, 
construir relacionamentos valiosos, demonstrar seu 
conhecimento, construir sua marca pessoal e aprender com 
outras pessoas em sua indústria ou setor. 

O tempo será seu maior trunfo. Por isso não pare nunca e colha 
grandes frutos.



Dúvidas? Estamos juntos
no seu crescimento!
A Everest trabalha desde 2014 para oferecer 
resultados em redes sociais, anúncios e tráfego. Nosso 
principal objetivo é “Trazer clientes para nossos 
clientes” Por isso estamos juntos nessa jornada. 

Este conteúdo foi desenvolvido para que consigamos 
alcançar melhores resultados através do Linkedin, as 5 
dicas são focadas nos colaboradores e no conjunto 
com a empresa.

Com essa ligação entre: Agência, empresa e 
colaboradores podemos criar coisas incríveis.

Dúvidas? Entre em contato conosco. Teremos o prazer 
de auxiliar no que for preciso. 

Um ótimo aproveitamento do Linkedin 
para você! 

contato: alo@everest.la




