
 

  

LINKEDIN 
SUA REDE SOCIAL PARA USO PROFISSIONAL 

 
ABORDAREMOS NESSE E-BOOK A IMPORTÂNCIA DO LINKEDIN 

PARA O PROFISSIONAL, SUAS VANTAGENS E DICAS PARA VOCÊ TER 

UM PERFIL DE SUCESSO. 
 
 
 
 



 

O QUE É LINKEDIN? 

É uma rede social exclusiva para uso profissional. Nos últimos anos, o LinkedIn 

cresceu muito. Começou em 2002 nos Estados Unidos e hoje possui uma marca 

de mais de 500 milhões de usuários no mundo.  

Uma das principais importâncias de ser ter uma conta no LinkedIn é que você pode 

manter o contato com sua rede de trabalho, ficar sempre atualizado com as 

novidades do mercado e de sua profissão, além de você sempre conhecer novas 

oportunidades de trabalho. 

Muitas empresas divulgam primeiro a vaga de emprego no LinkedIn. Depois, caso 

não encontre o profissional desejado, ela insere a vaga disponível em sites de 

buscas e outras fontes de divulgação. 

Os profissionais de RH e empresas utilizam o LinkedIn para buscar profissionais e 

ver suas qualificações de forma mais ágil. Através do LinkedIn, os recrutadores 

conseguem visualizar informações importantes sobre você, que as vezes não 

estarão inclusas no seu currículo.  

Por isso é de extrema importância manter uma certa etiqueta nessa rede social, já 

que através dela, oportunidades podem surgir sempre. 

Vantagens de usar o LinkedIn: 

 Buscar um emprego  

 Networking com outros profissionais de sua área 

 Ficar atualizado sobre o mercado 

 Ficar atualizado sobre sua profissão 

 Fazer parcerias de projetos 

 Buscar ajuda sobre uma determinada atividade que você não esteja 

conseguindo realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para acessar o LinkedIn você deve acessar o site: https://br.linkedin.com/ 

Após acessar o site, você deverá realizar o cadastro com nome, sobrenome, e-mail 

e senha para realizar o acesso a essa rede. 

 

 

 

Após se cadastrar, você precisa preencher algumas informações necessárias, 

segue abaixo algumas das principais: 

1. Foto – Evite fotos que você posta no dia a dia como por exemplo fotos de 

baladas com bebidas nas mãos. Use sempre uma foto profissional.  

 

2. No histórico profissional faça um resumo de suas qualificações profissionais 

e suas qualidades. 

 

3. Coloque suas principais experiências profissionais. Não todas mas, as mais 

importantes em sua carreira. 

 

4. Sempre atualizar suas características, todos os projetos que você 

participou, pessoas que te ajudaram e resultados alcançados. 

 

5. E-mail profissional e telefone com DDD 

 

 

 

https://br.linkedin.com/


 

O próprio LinkedIn facilita as configurações do perfil, demostrando um passo a 

passo para você ir preenchendo com as suas informações. Fique atento, preencha 

somente o necessário e não tente demonstrar algo que não condiz com suas 

qualidades profissionais, pois quando você começar a interagir com outras pessoas 

e elas perceberem que você não é o profissional que disse que era, será um ponto 

negativo em sua avaliação.  

Então fique atento e mantenha a ética profissional. 

 

No LinkedIn você pode: 

 Adicionar novos contatos – Mas cuidado! Adicione enviando uma 

mensagem tentando manter uma conexão saudável. 

 

 Compartilhar conteúdos – Diferentes de outras redes sociais em que 

podemos postar qualquer tipo de assunto, no LinkedIn é importante ficar 

atento ao tipo de conteúdo que você deseja compartilhar. Compartilhe 

textos e artigos profissionais. Não se esqueça que é uma rede profissional. 

 

 

 Participar de grupos – No LinkedIn você pode participar de grupos dos quais 

você tenha interesse. Função bem parecida com grupos de Facebook. 

 

 Realizar cursos – Dentro do próprio LinkedIn há o Lynda, uma biblioteca 

online de cursos. 

 

 

O LinkedIn é uma ferramenta essencial para o profissional que deseja se manter 

atualizado, com boas conexões ou para quem está em busca de um emprego.  

Invista no seu perfil, demostre para as pessoas que você quer ser um profissional 

diferenciado. Tenho certeza que o LinkedIn será um diferencial em sua vida 

profissional. 

 

  


