
Descrição das Tarefas Responsável Data Status

Aceda a www.linkedin.com e fazer o registo de uma nova conta. Esta é uma conta pessoal!

Siga todos os passos para criar um Perfil no Linkedin. Ver Checklist para Criar Perfil de Sucesso no Linkedin. http://www.linked2power.com/checklistlp 

Para criar uma página de Empresa, o perfil individual deve ter pelo menos 7 dias de existência no Linkedin; a força do perfil deve ser 

de nível intermediário ou Campeão; deve ter várias conexões no seu perfil; ser funcionário da empresa atual e a sua posição estar 

listada na seção Experiência do seu perfil; ter um endereço de e-mail da empresa (por exemplo joao@empresa.com) adicionado e 

confirmado na sua conta do LinkedIn; o domínio de e-mail da empresa ser exclusivo para a empresa.

Crie Plano para identificar objetivos, públicos alvo da empresa, estratégias de conteúdo e KPIs para ativar a presença corporativa no 

Linkedin

Aceda ao Linkedin e clicar no separador "Interesses" e depois na opção do drop menu "Empresas".

Clique em  "Adicionar Empresa" do lado direito do ecran.

Escreva o nome oficial da empresa e colocar o seu email da empresa.

Checklist LinkedIn Página da Empresa - Pedro Caramez 

Efetuar Registo Individual no LinkedIn

Criar a Página da Empresa no Linkedin

http://www.linked2power.com/checklistlp


Clique na caixa "Verificar que é o representante oficial da empresa".

No Linkedin vai direcioná-lo para a área de backoffice da sua nova página da empresa. Na visão geral da empresa, selecione o tipo 

de empresa a partir de uma caixa de drop-down.

Selecione o tamanho da empresa.

Adicione o URL do site da empresa.

Adicione o principal setor da empresa.

Adicione o status da empresa.

Indique o ano de fundação da empresa e identifique as diversas localizações da empresa (importante em processos de pesquisa).

Otimize a descrição da empresa e o noma da empresa por idiomas (até 2.000 caracteres). Pode redigir o descritivo em vários 

idiomas.

Selecione o idioma padrão do descritivo da empresa.

Selecione outros administradores da página da empresa (colegas da empresa ou outros utilizadores). Os novos administradores 

devem estar na sua rede de contactos pessoal para os poder nomear.



Carregue o logotipo (logomarca) da empresa bem como uma imagem de capa.

Identifique todas as especialidades da empresa (palavras-chave mais relevantes).

Sinalize os grupos em destaque da empresa.

Partilhe uma Atualização de Estado na página inicial da empresa.

Adicione texto e um URL à sua Atualização de Estado e clique em "Compartilhar". Pode carregar uma imagem nova e escrever outro 

texto que acompanha este link.

Adicione texto, uma imagem e um URL à sua Atualização de Estado e clique em "Compartilhar". Pode carregar uma imagem nova e 

escrever outro texto que acompanha o link.

Adicione texto e uma imagem à sua Atualização de Estado e clique em "Compartilhar".

Para ativar um separador de carreiras, aceda a https://business.linkedin.com/talent-solutions/company-career-pages

O upgrade para página de nível Silver ou Gold dá acesso a um conjunto completo de recursos para divulgar oportunidades de 

emprego da empresa.

A URL da Career Page não pode ser personalizada, pois é gerada automaticamente; mas contém o nome da empresa.

Gestão (gerenciar) as Atualizações de Estado. 

Criar uma Página de Carreira

https://business.linkedin.com/talent-solutions/company-career-pages


Confira o separador Análise para avaliar resultados da sua página da empresa.

Confira os resultados das suas últimas Atualizações (Data, Público, Em destaque, Impressões, Cliques, Interações, Seguidores 

conquistados e Engajamento)

Confira graficamente os resultados do Alcance e o Engagamento (envolvimento).

Confira graficamente os resultados da evolução dos Seguidores bem como os dados demográficos da sua Audiência. 

Do lado direito da página da empresa, clique no número de seguidores para visualizar os perfis que compõem a sua Audiência.

Confira graficamente os resultados dos Visitantes à página da Empresa (Visualizações e Visitantes Únicos). 

No menu principal da empresa, clique em notificações. Confira as ações sociais do dia (gostos, comentários, partilhas e menções)

No menu principal da empresa, clique em notificações. Confira as ações sociais semanais (gostos, comentários, partilhas e 

menções)

No menu principal da empresa, clique em notificações. Confira as ações sociais mensais (gostos, comentários, partilhas e menções)

Análisar Resultados


