Tipos de Publicações no Linkedin – Tudo o que
precisa de saber em 2019
O Linkedin continua a revelar-se incrível na forma como nos permite chegar às pessoas e como permite
também partilhar conhecimentos, ideias e projetos com uma audiência tão especial.

A partilha é hoje um dos comportamentos normais do utilizador do mundo digital.

Não tenho dúvidas de que SOMOS o que PARTILHAMOS! Diz-me o que partilhas, dir-lhe-ei quem é!

Se quer construir autoridade na sua área de especialização, publicar conteúdo no LinkedIn pode ser uma das
estratégias mais interessantes para o fazer. Muito mais pessoas visualizam as publicações do que as que
contribuem para o feed de notícias, dando-lhe uma imensa oportunidade de se destacar.
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Irá destacar-se, não apenas com aqueles com quem está conectado, mas também com as pessoas com as
quais eles estão conectados. Um bom motivo para escolher conectar-se com pessoas que têm grandes redes,
principalmente se são o tipo de pessoa que deseja alcançar.
Como foi referido, são mais os que visualizam do que os que contribuem. Nos últimos 30 dias, apenas 2,7%
dos Portugueses publicaram 1 conteúdo no Linkedin.
Reino Unido – 3,9%
EMEA (Europa, Médio Oriente e Africa) – 2,8%
Brasil – 1,77%
Estados Unidos da América – 1,8%
India – 1,2%
China – 0,2%
Dados recolhidos a 23/07/2019 através da pesquisa com o Linkedin Sales Navigator

Alguns Benefícios da Partilha de Conteúdos
O que motiva um profissional a partilhar conteúdos nesta rede profissional? Coloquei esta questão a vários
profissionais que indicaram o seu ponto de vista, enumerando vários benefícios.
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- Ser Relevante, publicar com intenção de acrescentar valor e com isso ser reconhecido
- procura de reconhecimento em determinada área por apetência ou como disseram, por filosofia da
economia da partilha; autoridade em determinada matéria/área; pares, potenciais clientes ou empregadores.
- Destacar-se dos outros, significa tentar ser associado de forma rápida, direta e emocional para um tema ou
área. Portanto, ao fazer isso, procura-se os reforçadores que facilita as redes sociais: posicionamento,
reconhecimento, networking;
- Organizar o próprio conhecimento;
- Gosto pela escrita, pelo vídeo;
- por vontade de escrever/produzir para ganhar experiência;
- a produção de conteúdo segmentado na área de cada um;
- sentimento de pertença
- servir os meus parceiros
- Fortalecer o seu maior ativo - a sua marca pessoal
- para criação de notoriedade pessoal/marca,
- Atrair oportunidades de negócio e profissionais
- para diferenciar-se da concorrência
- geração de contactos,
- fortalecer vínculos com outros profissionais
- para soft sell,
- para hard sell (menos bem sucedido mas é uma estratégia);
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- para robustecer a marca pessoal;
- para perceber o potencial da rede Linkedin;
- para obter feedback de um produto, serviço, pensamento;
- por vaidade,
- por (in)segurança pessoal sobre determinado assunto;
- pelo desafio de se expor
- ajudar, partilhando conhecimento e experiência própria e de terceiros
- Vontade de trocar de ideias e partilhar conhecimentos com a comunidade;
- a vontade de partilhar com os outros, algo que possa ajudar, virar discussão, troca de ideias, enfim
compartilhar algo significativo, que possa ajudar a mudar a vida de outros.
- Aprender, participando ativamente de uma rede de networking e sentido de entreajuda
- Esclarecimento de dúvidas que surjam numa determinada tarefa
- Saber que a experiência e o conhecimento profissional são úteis e merecem ser transmitidos e partilhados.
Servir ao próximo e à sociedade. A gente pensa: "o que posso contribuir com o que aprendi nessa profissão e
dará para publicar?"
- progredir na carreira.
- partilha de informação,
- amplificação de mensagens,
- Compartilhar conhecimento, criar oportunidades, aumentar os relacionamentos da rede, colocar pontos
atuais a serem debatidos.
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- publicação de conteúdos para passar informação sobre algum assunto e também mostrar que me mantenho
constantemente atualizada (área em constante mudança).
- Para quem faz da partilha uma imagem de marca o LinkedIn é mais um meio para atingirmos um fim:
informação e comunicação como duas variáveis extremamente importantes em qualquer equipa/empresa.
Partilho sempre que algo me faz sentido numa perspetiva gratuita e de crescimento mútuo
- Hábito. As pessoas já não dão qualquer importância ao conteúdo das redes sociais. Estão completamente
saturadas e sem qualquer tipo de retenção do conteúdo. Estamos completamente automatizados e com
obrigação de partilharmos conteúdo para existirmos.

Contributos para esta lista de benefícios na partilha de conteúdos
Publicação: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6559095143293681664
Alisson dos Reis; Ana Lopes; Capita Tenete; Douglas Gomides; Elsa Fernandes; Eva Rosa Santos; Gonçalo Hall;
João Alvim, Karla Martins; Kimberly Salmi; Lídia Tavares Dias; Maria Nascimento; Mário Morais José; Martim
Mariano; Melissa Rezende; Nuno Seleiro; Orlando da Silva Jr.; Renata Venâncio; Rodrigo S.; Rui Cruz; Sandra
Costa; Sérgio Sousa; Susana Cardoso; Teresa Secco
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Quatro Locais para Partilhar Conteúdo
1º – Newsfeed ou Mural do Utilizador

A interação (gosto, comentário ou partilha) com as atualizações de estado potencia e amplifica o conteúdo
para as redes destes utilizadores que participaram. Imagine o impacto que pode trazer ao seu conteúdo! Na
página inicial, o Linkedin já dá evidência para a relevância destas atualizações em matéria de visualizações,
gostos e comentários da nossa rede de contatos de 1º, 2º ou 3º grau.

O conteúdo pode chegar as pessoas que estão no 3ºgrau! Vejam a força da rede e a relevância desta
informação.

2º – Grupos
Os grupos são excelentes locais para partilha de conteúdo. No entanto, avalie a pertinência e natureza do
mesmo e identifique o local apropriado para o fazer. Não queremos que dê uma má imagem aos outros
utilizadores. Pode publicar diretamente no grupo ou através da página inicial, editando as configurações de
publicação.

6

3º Plataforma de Publicação
Desde Fevereiro 2014, é possível redigir publicações mais longas diretamente no Linkedin. Estas publicações
têm um alcance e uma aceitação interessante entre os utilizadores.

4º Mensagens no Linkedin
O Linkedin também permite enviar mensagens diretamente aos utilizadores da sua rede de grau 1 com
conteúdos.
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Visão geral das publicações
As pessoas usam o LinkedIn para aprender, partilhar conhecimento e fazer contatos. Isso tudo pode acontecer
via newsfeed ou mural da página inicial do Linkedin.

O LinkedIn é a plataforma perfeita para quem quer deixar a sua marca, com níveis de alcance impressionantes.
Se tiver conhecimento para partilhar, se quiser ser considerado um líder na sua área, se quiser ser visto como
a pessoa chave no seu setor, publicar no LinkedIn é uma solução excelente.

Como funciona o algoritmo do Linkedin
A pergunta mais difícil de responder e que vai sofrendo mexidas todos os dias e semanas. Muitos profissionais
têm tentado estudar o desempenho do algoritmo, tendo chegado a algumas considerações interessantes. A
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plataforma do departamento de engenharia do Linkedin também vai oferecendo algumas análises https://engineering.linkedin.com
Com base na análise do algoritmo, o LinkedIn mostrará sempre a sua publicação para uma percentagem das
suas conexões, independentemente da hora da publicação. No entanto, percebemos uma correspondência
importante entre as publicações que apresentam melhor comportamento (mais de 10mil visualizações) no
feed:
- Todos eles receberam + 20 ações (gostos e comentários combinados) na primeira hora.
Análise estatística:
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1. Visualizações > 50mil tinha uma média de 80 ações na primeira hora
2. 30mil a 50mil Visualizações - tinham uma média de 52 ações
3. 20mil a 30mil Visualizações - tinham uma média de 37 ações
4. 10mil a 20mil Visualizações- tinham uma média de 28 ações
Fonte: Richard Van Den Bloom, 2019 – Research Algorithm

Hashtags
1. O uso de Hashtags influencia o algoritmo
2. Sem hashtags, as publicações apresentam 50% menos impacto no seu feed

3. Três hashtags parecem ser o "número mágico"!
4. Spamming com hashtags tem um efeito negativo sobre as publicações e o “engagement”
5. É melhor não usar uma hashtag em tudo do que usar mais de 6!
Fonte: Richard Van Den Bloom, 2019 – Research Algorithm

Na sua forma mais simples, existem sete tipos de publicações: texto, imagem, ligações externas, vídeo nativo,
vídeo live, documento e artigo longo. Vamos explicar cada tipo e a melhor forma de as usar.
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Tipo 1 - Publicações somente em texto
As publicações somente em texto são aparentemente a tipologia mais simples, mas também uma forma muito
impactante para alcançar a sua rede.

As publicações de texto podem ter até 1300 caracteres, incluindo hashtags.
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Os únicos elementos visuais que pode dar às publicações de texto são emojis. Isso não é uma coisa má, porque
há uma enorme variedade destes ícones, cuja utilização tornará as publicações mais interessantes e guiará o
leitor para os pontos mais importantes.

Um título atraente e apelativo é recomendado para uma publicação de texto, e um complemento com mais
¾ linhas de texto, incentivando as conexões e os seguidores a clicar no botão "ver mais". Esta ação ajuda o
algoritmo a mostrar o post a mais utilizadores. Nesse ponto, podem gostar, comentar e / ou partilhar.
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As publicações são melhores quando são usadas para promover debates de opiniões – suscitando muitos
comentários. Os Bullet points funcionam bem neste tipo de posts do LinkedIn, especialmente com emojis.
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Houve uma tendência para as publicações de texto apresentarem apenas uma frase curta. Embora tenham
recebido algum alcance, não foram boas opções a médio prazo.
As publicações somente de texto são melhores quando não incluem links. Isso ocorre porque não levará o
utilizador para fora da rede e o Linkedin oferece-lhe melhor desempenho ao post por essa razão.
Se quiser colocar ligações externas, apresento-lhe uma solução para ultrapassar este constrangimento.
Primeiro, publique a sua publicação sem a ligação. Em seguida, clique no botão "Editar " (está oculto no menu
de três pontos no canto superior direito da sua publicação) para abrir o post e adicionar o seu link.

Torne o link um URL curto usando bitly.com ou tinyurl.com para que ocupe menos caracteres e para poder
medir o número de cliques no link. Adicionar o link depois significa que a sua publicação não exibirá uma
visualização de imagem do site ou da publicação à qual fez o link, por isso parece uma publicação comum
somente em texto.

Nos textos que acompanham todos os tipos de publicações, é possível mencionar uma conexão ou empresa
para ajudar ao alcance e relevância da publicação e trazer essas pessoas à discussão ou debate.
Quando faz as menções, as conexões ou empresas são notificadas sobre a sua publicação embora possam
remover essa menção, se entenderem. Os utilizadores podem clicar nos nomes de conexão e empresa para
ir para a seus perfis e Páginas de empresa.
Insira "@" e comece a digitar o nome. Verá uma lista de pessoas e empresas que pode mencionar. Clique no
nome que deseja na lista e continue a escrever a sua publicação.
Não precisa de ser uma conexão de 1ºgrau para a mencionar. O recurso das menções não está disponível para
os artigos publicados na plataforma de publicação do LinkedIn.
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Tipo 2 - Publicações com Imagem ou
Fotografia(s)
As publicações com imagens podem apresentar menores desempenhos (alcance e engagement) do que a
opção anterior embora mais interessantes graficamente.
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Muitas vezes, os baixos números de engagement podem ser porque o post esteja mal feito. Pode ser
simplesmente uma imagem sem qualquer texto associado à publicação!
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Requisitos das fotos:
10 fotos ao mesmo tempo
Limite de upload por foto - 5 MB.
Recomendações - 552 x 276 pixels.
Image frame ratio varia de 3: 1 a 2: 3 (largura / altura). Se a proporção for maior, a imagem será centralizada
e cortada.

Imagens enviadas não podem ser redimensionadas.
Fotos pequenas e de baixa resolução podem parecer de baixa qualidade.
Há 2 estilos para usar imagens em publicações - com e sem texto.
Se a sua imagem não tiver texto anexo, precisará ter as palavras na imagem (citações, promoção de eventos,
etc) para que o seu significado fique claro. No entanto, a publicação não fica pesquisável na rede
(https://www.linkedin.com/search/results/content/) e pode perder alcance! Se a foto ou imagem não tiver texto,
corre também o risco de não passar a mensagem, por isso precisa de um texto para explicar os detalhes.
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Quer mostrar uma nova conquista ou reconhecimento? Apresente uma foto, mas inclua uma explicação com
os desafios superados e os resultados alcançados. Se está a publicar uma imagem, será importante que seja
associada à sua atividade profissional embora alguns profissionais tragam conteúdo da sua vida pessoal e que
muitas vezes agrega muito engagement na rede.

Quando fazemos upload de uma fotografia, podemos ainda incluir 3 funcionalidades:
- Stickers (figurinhas) - pode adicionar adesivos (pré-seleção feita pelo Linkedin) às suas imagens ou vídeos
em diferentes estilos no aplicativo móvel.

- Texto – pode adicionar texto às imagens.
- Marcar (tag) Pessoas que estão em fotografia – ação de identificar pessoas que pode ser feito pelo desktop
ou pelo aplicativo. Esta ação permite que não tenha necessidade de a mencionar no texto da publicação. A
pessoa é notificada desta marcação.

Tipo 3 - Publicações com ligações externas
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As publicações com ligações externas ao Linkedin podem apresentar menores desempenhos (alcance e
engagement) do que a opção anterior. A publicação deste formato é relevante para gerar visitas ao website
ou a outra ligação externa pelo que não fique desmotivado pela sua aparente menor eficácia.
Quando iniciar este tipo de publicação e digitar a ligação, o Linkedin cria uma pré-visualização que pode ou
não mostrar. Se adicionar posteriormente uma imagem, o Linkedin retira a pré-visualização da ligação, sendo
necessário manter a ligação no texto. Estas ligações são sempre convertidas em URLs curtos gerados pelo
Linkedin.
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Tipo 4- Publicações em vídeo nativo
As publicações de vídeo são muito populares e começaram no verão de 2017 embora já tenham apresentado
melhores desempenhos.
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Média de visualizações / engagement (estudo estatístico sobre 200 vídeos nativos)
Q4 2017 4mil /1,5%
Q1 2018 6mil /1,7%
Q2 2018 8,900 /2,4%
Q3 2018 8,800/2,3%

Q4 2018 7,300/1, 8%
Q1 2019 6,100/1,6%
Q2 2019 5,300/1,2%
Fonte: Richard Van Den Bloom, 2019 – Research Algorithm

Em face disso, as publicações em vídeo não estão tão boas quanto as de texto. Uma análise cuidadosa dos
números mostra que, na maioria dos casos, as visualizações das publicações de texto ainda são mais altas do
que as publicações em vídeo, em média.

Tipos de ficheiros suportados pelo Linkedin:
ASF; AVI; FLV; MPEG-1 and MPEG-4; MKV; QuickTime; WebM; H264/AVC; MP4; VP8 and VP9; WMV2 and
WMV3
Tipos e Codecs não suportados pelo Linkedin:
ProRes; MPEG-2; Raw Video; VP6; WMV1
Requisitos do Vídeo:
Tamanho máximo do ficheiro: 5GB
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Tamanho mínimo do Ficheiro: 75KB
Duração máxima: 10 minutos
Duração mínima: 3 segundos
Resolução: 256x144 to 4096x2304
Aspect ratio: 1:2.4 - 2.4:1
Frame rates: 10fps - 60 fps
Bit rates: 192 kbps - 30 Mbps

No entanto, comparar as visualizações de publicações de texto com as de vídeos é difícil! Isto porque as
publicações só de texto são contadas pelo número de vezes que são colocadas no feed de notícias. Isso não
significa necessariamente que tenha sido lidas. Em contraste, um vídeo é contado apenas como uma
visualização de pelo menos 3 segundos no feed de uma pessoa e requer um clique. Em outras palavras, uma
ação teve que ser tomada para fazer a contagem de visualizações de vídeos, o que não acontece nas
publicações de texto.
Portanto, embora o feed mostre números mais altos para publicações de texto, a realidade pode não ser tão
óbvia.
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Em termos de vídeo, três minutos é um tempo médio recomendado, sugerindo que o vídeo tenha legendas,
simplesmente porque muitas pessoas não ouvem (têm que clicar para escutar o áudio) quando o vídeo inicia.
Ao publicar um vídeo, é importante incluir um texto que seja longo o suficiente para acionar o botão "ver
mais".

Tipo 5 - Publicações em vídeo ao vivo (Linkedin
Live)
O LinkedIn Live permite que profissionais e páginas transmitam conteúdo de vídeo com a sua rede em
tempo real. Atualmente, este formato de streaming de vídeo ao vivo está ainda em testes com um pequeno
grupo de empresas e profissionais. Logo, este recurso ainda não está disponível para todos os membros ou
páginas. Quando estiver ativo no seu perfil, irá surgir esta indicação na página inicial.
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O streaming no LinkedIn só é possível com ferramentas de transmissão de entidades terceiras - escolhendo
a ferramenta que melhor convém às suas necessidades, orçamento e todos os custos e taxas associadas a
essas ferramentas.

25

Ferramentas disponíveis:
Wirecast - https://www.telestream.net/wirecast/
Socialive - https://www.socialive.us/
Restream - https://restream.io/

Switcher Studio - https://www.switcherstudio.com/

Estas publicações enviam notificação para seguidores de páginas ou perfis quando iniciam o vídeo ao vivo.
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Tipo 6- Publicações com documentos
As publicações de documentos chegaram no final de 2018. De fato, algumas pessoas ainda não parecem ter
essa função. Saberá se conseguir ver o ícone da página à direita quando for "Começar uma publicação".
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Esta função permite adicionar documentos em PPT, PPTX, DOC, DOCX e PDF à sua publicação. O tamanho do
ficheiro deve ter 100 MB ou menos e o documento não deve ter mais do que 300 páginas. Este recurso ainda
não está disponível em dispositivos móveis.
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Quando clicado por um utilizador, o documento é aberto em uma nova janela, onde pode ser visualizado e
baixado, se necessário.
Pode editar o título e a descrição do documento, mas não pode alterar ou editar o documento na publicação.
Pode excluir a publicação completamente e criar uma nova com o documento atualizado.
Esse estilo de publicação no LinkedIn está a apresentar bons desempenhos, dada a novidade deste recurso.

Como nas publicações de imagem e vídeo, há uma oportunidade de usar o texto para introduzir um
documento. Sugiro escrever pelo menos conteúdo suficiente para acionar o botão "ver mais ...". Isso dá ao
utilizador uma oportunidade de entender o que é a publicação. O Linkedin já tem uma área para agregar todos
os documentos publicados por um utilizador.
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Para descarregar um documento que encontra no LinkedIn:
1 - Exiba o documento no modo de tela inteira.
2- Clique no ícone de download no canto superior direito.

Tipo 7- Publicações de longo formato
As publicações que temos analisado (as atualizações de estado como são conhecidas) apresentam limitações
de caracteres e são limitadas no tempo uma vez que desaparecem do radar ao final de 1 ano. No entanto, o
LinkedIn criou uma outra forma de publicar conteúdo mais longo e durável no tempo: os artigos de formato
longo.
Os artigos permitem que os membros escrevam textos mais longos - 125.000 caracteres.
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Estes artigos ficam posteriormente guardados e visíveis a partir do perfil do utilizador, podendo ser
partilhados com outros – o link geral de todos os artigos ou cada artigo individualmente.

https://www.linkedin.com/in/caramez/detail/recent-activity/posts/

Atualmente, esta forma de conteúdo perdeu muito espaço no algoritmo. Para além do destaque que lhe dava,
os seguidores eram notificados sempre que era publicado um novo artigo. Por agora, pode ser visto como um 31
repositório de conteúdos para memória futura ou para fornecer a ligação aos artigos sempre que entender.
As páginas de empresas não apresentam este recurso.

Conclusões
Não há uma receita mágica para a publicação ideal no LinkedIn! A única receita é PUBLICAR!
Experimente e teste, cada semana ou cada dia, um tipo de conteúdo diferente. Monitorize as suas
visualizações para avaliar comportamentos (gostos, comentários e partilhas). De acordo com as análises
efetuadas, coloque pelo menos 1 post por semana e no máximo 1 a 2 por dia. As publicações não devem
acontecer com intervalos inferiores a 2 horas entre elas.
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PUBLIQUE! PUBLIQUE! PUBLIQUE!

Para ficar SEMPRE atualizado sobre TODAS as atualizações do Linkedin, faça parte da comunidade
“Linked2Power” que conta já com mais de 500 membros! Registe-se AQUI >>
www.linked2power.com/newsletter

