
 

 

 

Nos últimos 30 dias, apenas 3% dos Portugueses publicaram 1 conteúdo no Linkedin.  

 

Reino Unido – 3,4% 

EMEA (Europa, Médio Oriente e Africa) – 2,9% 

Brasil – 1,6% 

Estados Unidos da América – 1,6% 

India – 1,2% 

China – 0,2% 
Dados recolhidos a 11/06/2019 

 

Esta escassez de conteúdo é motivada pela falta de ideias sobre o que devemos publicar na rede. 

Partindo desta premissa, ofereço 99 ideias divididas em 4 áreas: 

- Conteúdo pessoal 

- Conteúdo relacionado com a sua indústria  

- Conteúdo sobre Produtos/Serviços ou Negócios 

- Conteúdo associada à Rede de Contactos Linkedin. 

 

Quais as formas que pode ter este conteúdo no Linkedin 

 

1. Texto simples 

2. Texto simples + Ligação externa  

3. Texto simples + Video nativo 

4. Texto simples + Documento 

5. Texto simples + Imagem 

6. Artigo Longo (espécie de blogue interno do Linkedin) 

7. Texto + Linkedin Live (ainda não disponível) 

99 Dicas Para Publicar 

Conteúdo no Linkedin 2019 
 

 



 

 

8. Partilha de conteúdo de outro utilizador 

9. Partilha de conteúdo de página de empresa 

 

 

Tipo 1 - Conteúdo Próprio 
 

1. Partilhe uma história da sua jornada profissional e como começou o seu negócio 

2. Partilhe a sua experiência vivida em evento ou conferência  

 
3. Informe a sua rede sobre um evento em que vai participar / expectativas 



 

 

 
4. Relembre um momento marcante da sua vida profissional 

 

 
5. Partilhe a história de uma experiência com o cliente (boa ou má) 

6. Partilhe um vídeo sobre o seu dia-a-dia no trabalho 

7. Partilhe uma fotografia dos seus animais de estimação, algum passatempo e associe-o à sua 

atividade profissional. 



 

 

 
 

8. Partilhe o seu livro favorito 

 



 

 

9. Partilhe uma situação em que um cliente lhe tenha ensinado uma lição 

10. Faça uma pergunta sobre a sua empresa que o público possa responder. 

11. Memórias positivas sobre algum acontecimento marcante da sua história 

12. Partilhe uma foto sua no trabalho e / ou com a sua equipa 

 
13. Diga às pessoas sobre um grande erro e o que aprendeu com ele 

 
14. Partilhe razões porque iniciou o seu negócio 

15. Conte a história do seu maior momento 'aha' nos negócios 



 

 

 
16. Tire algumas fotos com grandes clientes. 

17. Leve-nos ao longo do seu dia-a-dia. 

18. Pure Fun - mostrar o seu amuleto da sorte, melhores amigos, membro da família. 

19. Partilhe livros que está a ler (adicione o seu ponto favorito para ler). 

 
20. Fotografias com fãs do seu produto / serviço 

21. Publique o seu tour de negócios internacional 

 



 

 

 
22. Celebre aniversários; aniversário de negócios, aniversário fundador etc 

 
23. Faça uma foto "legenda" da sua equipe  

24. Publicar uma lista de artigos que sugere ler para a próxima semana  

25. Partilhe ideias de pessoas que o inspiram 



 

 

 

Conteúdo sobre a sua Indústria ou Área de Especialidade 
 

26. Partilhe tendências do seu setor, através de algum artigo da imprensa 

 
27. Crie um infográfico com estatísticas, através de notícias do setor.  

 
28. Partilhe sobre um marco importante na sua indústria. 



 

 

 
29. Mantenha um debate sobre um determinado tópico. 

30. Partilhe uma estatística interessante ou chocante sobre o seu setor 

 
31. Partilhar foto / vídeo sobre uma festa especial na sua indústria 



 

 

 
32. Partilhe um pouco da história do seu setor 

33. Partilhe o vídeo ou imagem mais famosa sobre o seu setor 

34. Pesquise como as pessoas geralmente sentem as empresas associadas ao seu setor 

35. Partilhe os mitos mais comuns sobre o que faz 

 
36. Partilhe as melhores dicas ao tomar a decisão de comprar serviços numa empresa como a 

sua. 



 

 

37. Quais os equívocos mais comuns no seu setor 

38. Partilhe 10 fatos sobre o seu setor que as pessoas ainda não sabem 

 
39. Realize uma pesquisa sobre um tópico da sua indústria 

40. Escreva sobre a maior conferência na sua indústria 

41. Qual o melhor website, podcast ou livro sobre a sua indústria?  

42. Partilhar estatísticas relevantes, por exemplo, as 10 principais! 

43. Partilhe um fato fascinante sobre a sua (empresa ou) indústria 

44. Partilhe um meme que marca a diversão da sua indústria - "mostra que tem sentido de 

humor" 

45. Encontre dias nacionais / internacionais relacionados à indústria para incluir no seu conteúdo 



 

 

 
46. Prever algo que esteja a afetar a sua indústria  

47. Publique a frase: "Pergunte-me a qualquer coisa" 

48. Publique uma questão de fato ou ficção sobre a sua indústria 

49. Partilhe fotos de eventos do setor - principais tópicos. 

50. Conte às pessoas sobre os seus problemas com relação à sua indústria 

 

Conteúdo sobre os seus produtos / serviços OU negócios 
 

51. Mostre o escritório em que trabalha 



 

 

 
52. Partilhe o perfil de um membro da equipe, mostrando as suas conquistas ou competência 

53. Publique as respostas às suas perguntas frequentes 

54. Mostre características únicas do seu Produto 

55. Transforme o conteúdo sobre os seus produtos ou serviços em infográfico! 

56. Partilhe como a sua empresa celebra eventos especiais como o Natal ou reuniões de equipa. 

57. Ofereça um bónus / desconto especial apenas no LinkedIn. 

58. Partilhe fotos da sua equipa – demonstrando a cultura da organização. 

59. Partilhe fotos antigas de quando iniciou o seu negócio 

60. Publique vagas de emprego ativas na sua empresa. 

61. Partilhe um evento que a sua empresa está a patrocinar ou a participar 

62. Destaque partes da sua newsletter semana / mensal 

63. Publique (ou partilhe) conteúdos dos seus clientes e o que significam para si 

64. Partilhe o que fazer e o que não fazer com o uso dos seus produtos / serviços 

65. Partilhe links de contas de outras redes sociais. 

66. Faça uma demonstração do seu produto ou mostre-se em ação usando o seu serviço ou 

produto 



 

 

67. Adapte uma antiga publicação  

68. Carregue um documento relevante sobre o seu produto.  

69. Oferecer um recurso gratuito, como um e-book ou outro tipo de benefício. 

 
70. Partilhe a tecnologia ou as ferramentas de valor inestimável que usam na sua empresa 

 
71. Partilhe prémios ou condecorações 



 

 

 
72. Últimas notícias da empresa (mudanças, novo funcionário, horário de funcionamento) 

73. Conte-nos sobre um uso inesperado para o seu produto ou serviço 

74. Partilhe os hobbies dos membros da sua equipe 

 

Reconhecer a sua rede 
75. Partilhe um testemunho de um cliente  

 
76. Entreviste um influenciador e partilhe os seus conhecimentos sobre a sua indústria 

77. Entreviste e / ou atraia pessoas da sua rede para experimentar ou demonstrar seus produtos 

78. Partilhe fotos que os seus clientes tiraram de si ou dos seus produtos 

 



 

 

79. Faça uma mensagem especial para um dos seus fornecedores 

80. Recomende que outros sigam um líder da sua rede  

 
81. Partilhe o vídeo de outra pessoa que partilha conhecimento na sua indústria 

82. Partilhe as causas que apoia ou promova a captação de recursos em que está envolvido 

83. Partilhe notícias que são tendências ou significativas para sua rede 

84. Elogie o seu mentor que esteve lá para si nos bons e maus momentos 

85. Informe outras pessoas sobre a sua organização favorita ou grupo de rede 

86. Partilhe imagens sobre sua indústria que inspiram as pessoas  

87. Partilhe imagens que inspiram as pessoas sobre a sua indústria e quais sentimentos que  

evoca 

88. Refira-se a um artigo controverso que pode provocar boa discussão 

89. Elogie 5-10 pessoas no LinkedIn que são os seus mais leais seguidores 

90. Listar 10 pessoas da sua rede (offline ou online) que o inspiram 



 

 

 
 

91. Mostre os fãs dos seus produtos / pessoas usando os serviços. 

92. Anunciar o lançamento de novo produtos / serviços. 

 



 

 

 
93. Crie uma colagem de fotos de pessoas da sua rede offline 

94. Diga às pessoas sobre seu animal de estimação 

95. Crie uma compilação de notícias sobre o setor 

96. Partilhe o conteúdo de outras pessoas no LinkedIn que o inspiram ou interessam 

97. Crie um post de 'Kudos' para as pessoas na sua rede 

 



 

 

98. Liste as páginas da empresa aqui no LinkedIn que acha que as pessoas devem seguir 

99. Cite pessoas da sua rede dando conselhos e por que isso é relevante para si (e outros) 

 

Para ficar atualizado, faça parte da comunidade! Registe-se AQUI: https://goo.gl/LDV5M7 

 

 

  

https://goo.gl/LDV5M7


 

 

 


