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(OUTRAS) SETE FORMAS 
DE INTEGRAR O LINKEDIN NA REPUTAÇÃO ONLINE DAS EMPRESAS

A VERDADEIRA IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES (ESTRA-
TÉGICAS) ONLINE

“Os relacionamentos são importantes.” Esta é a explicação que 
usamos para justificar o uso do LinkedIn. Nos últimos anos, empre-
sas, marcas e especialistas valorizam cada vez mais o  desenvolvi-
mento de um relacionamento com os públicos de interesse; prin-
cipalmente quando se definem estratégias de comunicação online. 

No entanto, essas estratégias tiveram (e em muitos casos ainda 
têm) como eixo central redes sociais e plataformas como o Face-
book, Twitter, Youtube ou mesmo os blogs.  

E por que será que as estratégias online não costumam contemplar 
o LinkedIn? Talvez porque, para muitos, os seus 135 milhões de 
profissionais registrados parecem pouco quando comparados com 
os números estratosféricos de usuários do Facebook. Ou porque a 
maioria das pessoas continua a associar o LinkedIn a uma rede de 
contatos profissionais dedicada aos recursos humanos. Em outras 
palavras, muitos continuam a ver o LinkedIn como um livro vir-
tual de “cartões de visita”, ou o lugar onde se procura trabalho 
ou, ainda, onde talentos são identificados. 

Seguramente não era essa a ideia que tinham o conselheiro dele-
gado da companhia, Jeff Weinner, e o seu fundador, Reid Garret 
Hoffman, na manhã do dia 19 de Maio de 2011 quando este livro 
online de cartões de visita se converteu na primeira rede social dos 
EUA a colocar ações na Bolsa de Valores, muito antes que outras 
referências sociais como Facebook, Twitter, Zynga ou Groupon.

1. A VERDADEIRA IMPORTÂNCIA 
DAS RELAÇÕES (ESTRATÉGICAS) 
ONLINE

2. ESSAS (OUTRAS) FORMAS DE 
APROVEITAR O POTENCIAL DO 
LINKEDIN

3. PERSPECTIVAS DE PRESENTE

4. REFERÊNCIAS

LLORENTE & CUENCA

1   A elaboração desta análise não teria sido possível sem a ajuda documental de 
Juan Carlos Llanos e José Varela, da equipe de comunicação online da LLORENTE & 
CUENCA. Muitos dos casos aqui mencionados são baseados em informação publicada 
pela LinkedIn Marketing Solutions.
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Desde então, a orientação do 
LinkedIn sempre foi a de pas-
sar de uma rede de profissio-
nais para se tornar um espaço 
de relacionamento estratégi-
co, evitando, de forma hábil, o 
conceito de “rede social” para 
se apresentar como uma rede 
orientada para os negócios.
  
Assim, esta rede conseguiu dar 
um valor especial aos seus 135 
milhões de usuários, entre os 
quais se destacam executivos 
de todas as empresas que figu-
ram no índice Fortune 500, mas, 
sobretudo, por ser uma rede em 
que 70% dos seus usários têm 
entre 25 e 54 anos, estão vin-
culados a setores profissionais, 
e têm um comportamento ati-
vo ligado a outros profissionais;  
sobretudo, às empresas. 

Assim, a pergunta que surgiu 
foi: O que podemos fazer com 
135 milhões de perfis profissio-
nais que têm a capacidade (e o 
desejo) de dialogar e de se rela-
cionar, em um nível efetivo, com 
o modelo de negócio de muitas 
empresas?

Como resposta, as ações de re-
crutamento e identificação de 
talento passaram para segundo 
plano (não menos importante, 
em qualquer caso), dando lugar 
a uma conclusão mais clara: o 
LinkedIn não dá importância 
apenas às relações em si, uma 
vez que pretende materializar 
o conceito estratégico desse 
relacionamento. 

Os seus mais recentes desen-
volvimentos e novos serviços 

integrados vão precisamente 
nessa direção: abrir espaços de 
conversação para as empresas e 
profissionais e  medir o impacto 
desse relacionamento, tal como 
fica exposto no presente docu-
mento.

É certo que o LinkedIn tem ain-
da um importante desafio de 
crescimento como rede social 
(especialmente quando compa-
rada com as suas “irmãs mais 
velhas”), mas também é fato 
que as empresas cada vez mais 
compreendem melhor a essência 
(e a vantagem) da rede, que não 
é a conversação massiva, e sim o 
relacionamento estratégico. 

Isto não significa que o LinkedIn 
venha a substituir as ações diri-
gidas para as redes como o Fa-
cebook, Twitter ou o Youtube, 
por exemplo. Pelo contrário, no 
árduo processo de segmentação 
da conversação com os públicos, 
esta plataforma proporciona e 
integra um espaço no qual é pos-
sível estabelecer com êxito uma 
nova linha de consolidação repu-
tacional associada ao modelo de 
negócio e a uma comunicação 
efetiva e centrada nos resultados. 

Neste campo, esta rede de pro-
fissionais pode ser uma grande 
aliada, tal como tem demons-
trado muitas empresas em todo 
o mundo. Grandes empresas 
de diferentes setores que pas-
saram do “por que fazê-lo” ao 
“como fazê-lo”. 

Com o presente documento, o 
Centro de Ideias, Análise e Ten-
dências da LLORENTE & CUEN-
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CA, d+i LLORENTE & CUENCA, 
procura contribuir com alguns 
elementos e práticas que aju-
dem as empresas a abordar e a 
integrar as ações e estratégias 
no LinkedIn dentro do seu plano 
de consolidação reputacional.
 

ESSAS (OUTRAS) FORMAS 
DE APROVEITAR O POTEN-
CIAL DO LINKEDIN

Deixando agora de lado as já 
conhecidas vantagens do Linke-
dIn no âmbito do recrutamento 
e da busca de oportunidades de 
trabalho, esta rede oferece pelo 
menos outras sete formas de for-
talecer e otimizar as ações online 
das empresas, com o objetivo de 
desenvolver o modelo de negócio 
e projeto reputacional. 

Partimos do pressuposto de que as 
sete maneiras agora enunciadas 
não serão as únicas estratégias, 

nem respondem a uma ordem hie-
rárquica específica. No entanto,  
são uma boa forma de começar 
a entender que o  LinkedIn é um 
espaço estratégico, quando orien-
tado para:  

1. Implementar iniciativas de 
marketing e de promoção on-
line. 

2. Identificar stakeholders e 
desenvolver estratégias de 
relacionamento estratégico.

3. Impulsionar o posiciona-
mento de novos produtos 
entre públicos segmenta-
dos e medir o impacto nas 
ações.

4. Desenvolver estratégias de 
mentoring e de liderança 
temática.

5. Proteger a reputação online 
de uma empresa como um 
ativo integrado a outros ca-
nais web.

6. Gerar novos negócios e no-
vas oportunidades.

7. Otimizar os serviços de 
atenção ao cliente (quando 
em representação à empre-
sa).

1 O MARKETING E A PRO-
MOÇÃO TAMBÉM TÊM UM 
ESPAÇO NO LINKEDIN 

Desenhar uma campanha de 
marketing online baseando-se 
numa plataforma tradicional-
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mente percebida sob uma ótica 
B2B não parece constituir um 
desafio simples, especialmente 
quando campanhas deste tipo 
pretendem ter um alcance mas-
sivo e viral, algo em que, à pri-
meira vista, redes sociais como 
o Facebook, por exemplo, supe-
ram o LinkedIn.

No entanto, a Volkswagen na 
Holanda não só decidiu assumir 
este risco, como se converteu 
numa das primeiras companhias 
a desenvolver, com grande êxi-
to, uma campanha de marke-
ting online baseada nesta rede. 

A campanha, denominada 
“linked-uit” (“linkedout”, em 
holandês) foi criada para pro-
mover o novo modelo Passat 
através de um aplicativo que 
permitia ao utilizador desafiar 
outros contatos da sua rede 
profissional em 4 categorias as-
sociadas ao perfil profissional: 
títulos acadêmicos, número de 
contatos, experiência laboral e 
número de recomendações. No 
fundo, tratava-se de uma es-
pécie de combate de boxe com 
quatro assaltos. A partir destes 
combates, o utilizador era si-
tuado num “ranking geral” que 
permitia descobrir “o melhor 
perfil de LinkedIn da Holanda”.  

A campanha não só teve um 
impacto midiático bastante 
elevado e bem sucedido, como 
também ajudou a Volkswagen a 
promover e a fidelizar um público 
com um perfil mais associado ao 
produto em questão: profissionais 
com um nível socio-econômico.
Por outro lado, a estratégia 

estimulou os próprios usuários 
a competir, o que aumentou a 
quantidade e a qualidade da 
informação partilhada entre o 
público e a marca. 

Estratégias similares foram vis-
tas repetidamente no Facebook, 
onde os aplicativos recolhem 
informação (sempre consenti-
da) dos usuários. No entanto, 
a campanha da Volkswagen 
foi uma das primeiras a asso-
ciar um aplicativo aos perfis 
do LinkedIn com um resultado 
evidente: contatar possíveis 
(e reais) compradores do seu 
produto. Perfis mais fáceis de 
identificar no LinkedIn do que 
em outras redes sociais. 

Se, entre outros objetivos, as 
campanhas de marketing online 
procuram mobilizar o usuário 
(engagement), a verdade é que 
o LinkedIn oferece uma alter-
nativa de segmentação muito 
atrativa para determinados ti-
pos de produtos. 

A estratégia aplicada pela 
Volkswagen na Holanda per-
mite abordar uma nova linha 
de promoção online na qual o 
LinkedIn ajuda a responder, 
entre outras coisas, a uma 
segmentação baseada em cri-
térios socioeconômicos (edu-
cação, experiência profissional 
ou rede de contatos). 

O LinkedIn contribui também 
(tal como já o faz o Facebook, 
por exemplo) para manter um 
relacionamento direto com o 
usuário como resultado deriva-
do da campanha e, assim,  gerar 

“Se as campanhas 
de marketing online 
procuram fidelizar o 
usuário, a verdade é 

que o LinkedIn oferece 
uma alternativa de 
segmentação muito 

atrativa”
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uma base de dados valiosa para 
desenvolver novas iniciativas. 

É certo que o impacto viral das 
aplicações ainda não alcançou 
o nível de popularidade de ou-
tras, como as do Facebook ou, 
mais recentemente, as “apps” 
desenvolvidas para o iPhone ou 
iPad. Porém, estas aplicações 
respondem à necessidade de 
segmentação exigida por certos 
produtos. 

Além disso, com os novos ser-
viços de atualização de status 
e outras opções como o idio-
ma, a localização geográfica 
ou o setor em que se trabalha, 
abrem-se novas e boas opções 
para a implementação de cam-
panhas altamente segmenta-
das e confiáveis, uma vez que, 
paradoxalmente, os dados dos 
perfis continuam a ser a infor-
mação mais valiosa e atualiza-
da dos usuários (ao contrário 
do que acontece em outras re-
des). 

2 LINKEDIN OU COMO DESEN-
VOLVER UM BOM RELACIO-
NAMENTO ESTRATÉGICO

Além das possibilidades de seg-
mentação de “qualidade” já as-
sinaladas que oferece o LinkedIn, 
várias (e importantes) empresas 
descobriram nesta rede um es-
paço para consolidar a sua rede 
de relacionamento estratégico 
derivada da possibilidade de es-
tabelecer contatos profissionais 
em um contexto claramente di-
rigido para os negócios.  

Já não se trata apenas do nú-
mero de pessoas com que, no 
âmbito online, se relacionam as 
empresas, mas sim do fato de 
que o LinkedIn abre uma porta 
importante ao colocar o foco no 
“com quem” se relaciona a em-
presa. Em princípio, não pare-
ce em nada diferente do que já 
oferecem as outras redes sociais. 
No entanto, são o tipo e o nível 
de segmentação que fazem com 
que, nesta rede, o perfil do usuá-
rio seja o mais importante e o 
que se converte em mais atrativo 
e  útil no processo. 

Para muitas empresas, a decisão 
de participar das conversações 
online (da mesma maneira que  o 
“como” fazê-lo), é determinada 
pelo contexto  em que se devem 
desenvolver as discussões. 

As empresas com vocação me-
nos B2C mostravam-se mais 
avessas (e algumas com razão) 
a desenvolver uma estratégia 
ativa nas redes sociais como 
o Facebook. De fato, até ago-
ra esta atitude conduzia, em 
muitos casos, a renunciar por 
completo a uma estratégia de 
relacionamento online. Ou, no 
melhor dos casos, a concentrar 
esta conversação em áreas es-
pecíficas como a responsabili-
dade social ou os patrocínios. 

Para a companhia energética 
Chevron, o desafio reputacional 
que a companhia enfrentava 
em 2010 consistia em estabe-
lecer uma rede de contatos e 
de relacionamento estratégico 
com stakeholders do setor e 
com líderes de opinião, com o 

“Para muitas empresas, 
a decisão de participar 

nas conversações online 
é determinada pelo 

contexto  em que se 
devem desenvolver”
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fim de implementar um diálo-
go sustentado sobre questões 
complexas e especializadas 
em seu setor.
 
Perante o desafio, a companhia 
criou um grupo no LinkedIn e 
convidou profissionais da indús-
tria, ONGs e jornalistas a parti-
cipar de um espaço para debate. 

Com a capacidade de realizar 
um mapa de stakeholders ini-
cial segmentado por setor, car-
go, empresa e nível profissional, 
a companhia estabeleceu um 
grupo claro de contatos, ao que 
somou uma campanha de publici-
dade contextual no LinkedIn que 
ajudou a identificar perfis fora do 
filtro inicial. 

Com esta ação, a Chevron conso-
lidou um espaço de conversação 
estratégica com um público de 
alto nível (o grupo deve aprovar 
previamente o pedido de qual-
quer novo candidato) que refor-
ça a sua reputação na rede sob 

uma ótica construtiva e com um 
impacto elevado. 

Os resultados desta ação não 
demoraram a aparecer: o gru-
po supera atualmente os 18 mil 
membros e mais de 90% destes 
repetiram a sua visita ao grupo 
depois de admitidos; 87% par-
ticipam das discussões, e 92% 
leem regularmente os correios 
gerados pelo grupo. 

Isto permitiu à companhia man-
ter uma conversação perma-
nente com os seus stakeholders 
e, sobretudo, ouvir a opinião de 
pessoas influentes e vinculadas 
de alguma maneira ao setor.

Nesse sentido, Jeordan Legon, 
responsável por gerir os canais 
desenvolvidos em meios digi-
tais pela Chevron, destacou 
que “com o LinkedIn existe 
um grande acordo sobre a con-
fiança. Trata-se de um espaço 
em que as pessoas partilham 
ideias abertamente. O diálo-
go é animado, mas respeitoso 
(…) Devido à nossa experiên-
cia com outras redes sociais, 
inicialmente preocupava-nos 
o tempo que devíamos dedicar 
à moderação da conversação, 
mas as pessoas demonstra-
ram ser muito profissionais no 
LinkedIn”2.

No caso da Chevron, a gestão 
do seu grupo no LinkedIn não 
implicou renunciar a estar pre-

2   Declarações recolhidas em “Chevron 
Case study: connecting with 12000+ 
opinion leaders on LinkedIn”. LinkedIn 
Marketing Solutions. 
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sente em outras redes como 
o Facebook, onde a empresa 
soma mais de 144 mil seguido-
res. Pelo contrário, facilitou a 
gestão segmentada das conver-
sações, gerando diferentes ní-
veis de debate. 

O exemplo desta companhia 
energética evidencia a opor-
tunidade que oferece o Linke-
dIn para o desenvolvimento de 
estratégias de relacionamento 
offline num espaço online, bem 
como a construção de mapas de 
stakeholders estratégicos e de 
alcance internacional. Stake-
holders e líderes de opinião 
que, de outra maneira, seriam 
dificilmente contactáveis.

Ações deste tipo são muito co-
muns em instituições como as 
universidades, que aproveitam 
esta rede para consolidar uma 
estreita e constante relação 
com a sua área de Alumni. Para 
as empresas, a oportunidade é 
a de fidelizar os seus trabalha-
dores e ex-colaboradores em 
torno de iniciativas que con-
tribuem para consolidar a re-
putação da companhia na di-
mensão laboral, sob o atributo 
de “great place to work”, por 
exemplo.

Associada a esta caraterística, 
uma das principais vantagens 
do LinkedIn é, de certa for-
ma, a capacidade de integrar 
as ações de relacionamento no 
âmbito offline com as iniciati-
vas online. 

Devido ao seu nível de segmen-
tação e facilidade de contato, 

a plataforma converte-se em 
uma útil ferramenta de CRM 
(Costumer Relationship Mana-
gement), a partir da qual as 
empresas podem, entre outras 
coisas, convocar a sua rede de 
contatos para um determinado 
evento, conseguindo impacto e 
reduzindo os custos e o tempo 
requeridos pela convocatória. 
Estas ações via LinkedIn permi-
tem que a companhia saiba com 
antecedência e em tempo real 
quem são os que confirmaram a 
sua presença, e a empresa em 
que trabalham. 

3 IMPULSAR O POSICIONA-
MENTO DE NOVOS PRO-
DUTOS ENTRE PÚBLICOS 
SEGMENTADOS (E RESOL-
VER INCIDÊNCIAS ASSO-
CIADAS)

Um novo produto necessita sem-
pre de um bom lançamento. 
Contudo, no ambiente online, 
necessita também de um grupo 
estratégico de referência (ou 
early adopters) que sejam capa-
zes de recomendar a nossa em-
presa, marca ou produto aos seus 
respectivos contatos. A “opinião 
de um terceiro” converte-se as-
sim num elemento chave para a 
reputação de uma empresa. 

Se muitas empresas estavam já 
familiarizadas com esta variável 
através da integração do “like” 
do Facebook, ou do “tweet this” 
do Twitter, a opção de “reco-
mendar” do LinkedIn oferece 
a possibilidade de aproveitar a 
rede segmentada de profissio-

“Se muitas 
empresas estavam já 

familiarizadas com esta 
variável através da 

integração do “like” 
do Facebook, a opção 

de “recomendar” 
do LinkedIn oferece 

aproveitar a rede 
segmentada de 

profissionais para 
sugerir uma marca, ou 

um produto”
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nais para sugerir uma marca, 
uma companhia ou um produto. 

Um exemplo do uso estratégico 
desta ferramenta é a Hewlett-
Packard, HP. Graças à capacida-
de de recomendação do Linke-
dIn, a empresa conseguiu mais 
de 2 mil seguidores para os seus 
produtos, em menos de duas se-
manas. Um resultado bastante 
significativo para uma campanha 
online segmentada e que, aplica-
do a estratégias de reputação de 
médio e longo prazo, poderá pro-
porcionar um elevado benefício 
para as empresas e seus modelos 
de negócio. 

Iniciada no final de 2010, a com-
panhia criou uma página especí-
fica no LinkedIn, onde era pos-
sível convidar os utilizadores a 
usar o botão “recomendar” para 
promover os seus produtos e ser-
viços entre os seus contatos. A 
esta ação somou-se uma cam-
panha de publicidade dirigida a 

“recomendar” que incrementou 
os resultados obtidos. 

Com a sua estratégia, a HP tinha 
alcançado, no final do primei-
ro mês de implementação, mais 
de 20 mil novos seguidores na 
sua página e 2.900 novas reco-
mendações dos seus produtos e 
serviços. 

Uma vez mais, é possível que se 
trate de números menos impac-
tantes do que os que se podem 
alcançar com estratégias simi-
lares em outras redes; mas o 
conceito subjacente não é “a 
quantos” mas sim “a quem”.  

Uma estratégia similar foi im-
plementada pela companhia de 
software Exact na Holanda, para 
posicionar os seus serviços por 
meio da recomendação estra-
tégica da sua rede de contatos 
(especialmente aqueles que já 
eram clientes da companhia). 

A partir da sua página no Linke-
dIn, a companhia começou a 
desenvolver uma estratégia 
de contato e relacionamento 
com os seus principais clientes 
e stakeholders aos quais, pela 
aplicação de recomendação des-
ta plataforma, pediu que “re-
comendassem” os serviços e os 
produtos da empresa. 

Como resultado deste esforço, 
a Exact conseguiu que 40% dos 
seus clientes no setor da con-
tabilidade recomendasse a em-
presa, partilhando a sua apre-
ciação com os seus respectivos 
contatos profissionais. 
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Este word-of-mouth profissio-
nal colocou a companhia em 
contato com possíveis clientes, 
mas também com novos stake-
holders, que inicialmente não 
estavam identificados na sua 
esfera de influência. 

Também é certo que, uma utili-
zação estratégica do serviço de 
recomendações (junto com as 
sondagens que se descrevem a 
seguir) oferece adicionalmente 
um importante input associado 
com os serviços de atendimen-
to ao cliente. A informação re-
colhida complementa e ajuda 
a configurar os graus de satis-
fação dos clientes com um pro-
duto ou serviço, e ajuda a iden-
tificar incidências e ameaças 
associadas. 

O uso do LinkedIn como platafor-
ma de promoção estratégica de 
produtos é ainda reforçado por 
dois serviços relevantes: o pri-
meiro consiste num dashboard 

que permite medir o impacto 
e a utilização das recomen-
dações; o segundo, a possibi-
lidade de integrar este tipo de 
ação com as aplicações de son-
dagens (LinkedIn Poll) que aju-
dam as empresas a conhecer 
melhor as preferências dos seus 
públicos e identificar novos te-
mas e áreas de ação.

Um bom uso destas duas ferra-
mentas foi o que fez o Linke-
dIn associado à Cisco WebEx, 
na promoção da campanha 
“LinkedIn European Business 
Awards”. A utilização de son-
dagens conseguiram ativar mais 
de 500 conversações associadas 
ao prêmio entre profissionais 
do setor. 

Ao contrário do sistema de son-
dagens gerado no Facebook, o 
LinkedIn permite aproveitar o 
relacionamento segmentado 
para aprofundar questões mais 
estratégicas e associadas ao ne-
gócio da empresa. 

Se o Facebook está associado 
a um conceito mais “informal 
e pessoal” da conversação, o 
LinkedIn “fala-se de trabalho”, o 
que incide positivamente na me-
dição de impactos e percepções 
entre clientes, stakeholders e lí-
deres de opinião.

4 MENTORING E LIDERANÇA 
TEMÁTICA ENTRE PROFIS-
SIONAIS

Há algum tempo, o serviço de 
“respostas” está relacionado 
com os perfis do LinkedIn como 
uma ferramenta de utilidade es-
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pecial para as pessoas que pro-
curam posicionar-se como “espe-
cialistas” num tema específico. 

Similar a outros serviços online,  
como Yahoo Answers, este espaço 
integrado no LinkedIn converteu-
se num contexto de referência 
para as ações de mentoring e para 
dar visibilidade aos conhecimen-
tos do profissional. 

Atualmente existem no LinkedIn 
mais de 200 categorias diferentes 
de perguntas, das quais 22 estão 
em espanhol, a maioria associa-
da a áreas específicas de negó-
cios, como finanças, tecnologia 
ou saúde. Há um número consi-
derável de pequenas empresas 
que desenvolveram as suas redes 
de contatos com perguntas e re-
lacionamento bidirecional com 
especialistas. 

Além disso, o desenvolvimento de 
estratégias de reputação corpora-

tiva centradas nesta via permite 
posicionar as grandes empresas 
como referentes nas suas áreas 
temáticas, implicando-se ativa-
mente no processo de responder a 
perguntas dos usuários e, por sua 
vez, colocando novas perguntas 
que contribuem para fortalecer 
esse relacionamento e influência 
entre os seus públicos-alvo. 

Além disso, muitas empresas co-
meçam já a associar a proativi-
dade de alguns dos seus empre-
gados (que ao nível pessoal se 
posicionam como especialistas 
em diferentes temas)  com a re-
putação da empresa. Conseguir 
identificar estes especialistas 
entre os colaboradores e ar-
ticular e potencializar o seu 
posicionamento temático no 
LinkedIn não só representa um 
dividendo reputacional para a 
empresa, mas também gera um 
valor acrescentado em termos 
de talento associado à marca. 

Um exemplo disto foi a estratégia 
de posicionamento no LinkedIn 
desenvolvida pela Anvil Media, 
a partir da participação ativa 
do seu presidente Kent Lewis no 
espaço de perguntas desta rede 
social. 

Dedicado ao posicionamento SEO 
(Search Engine Optimization), o 
presidente desta agência apro-
veitou a sua reputação no setor 
para promover a sua companhia 
na rede e, assim,  atrair novos 
clientes a partir do mentoring no 
LinkedIn. 
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Ao responder entre 3 e 10 pergun-
tas por semana, Lewis conseguiu 
que 28 das suas respostas fossem 
consideradas como a melhor res-
posta nas pesquisas do LinkedIn, 
posicionando-o, assim como a sua 
companhia, no top de especialis-
tas de sua rede de contatos.

Por outro lado, posicionar-se 
como um referente temático 
permite, além da consolidação 
reputacional, identificar novas 
oportunidades de negócio atra-
vés de contatos com pessoas e 
com outras empresas vincula-
das ao seu setor de atividade. 

Segundo dados do LinkedIn, exis-
tem mais de três milhões de pro-
fissionais vinculados a diferentes 
start-ups nesta rede, abrindo 
assim um amplo leque de possi-
bilidades para utilizar a seção de 

perguntas como um espaço para 
identificar novas oportunidades 
de negócios. 

Ter uma posição proativa na 
criação de respostas a perguntas 
de profissionais representa, para 
as empresas, uma importante 
oportunidade para fortalecer a 
sua mensagem em termos de re-
putação, participando de manei-
ra proativa e estreitando impor-
tantes laços com os profissionais 
do seu setor. 

5 PROTEGER A REPUTAÇÃO 
ONLINE DE UMA EMPRESA 
COMO ATIVO INTEGRADO

Já há alguns anos, é uma tendên-
cia clara nas empresas desenvol-
ver uma estratégia de ativos que 
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fortaleça a reputação da empresa 
nos motores de pesquisa e a pro-
teja de ameaças externas muitas 
vezes presentes nestes espaços 
de informação. 

Como parte desta estratégia, as 
principais empresas do mundo 
apostaram em reforçar os conteú-
dos de sua página Web com uma 
presença ativa em outros espaços 
e canais que ajudem sua marca a 
ter um bom posicionamento em 
relação ao que os seus clientes 
procuram. 

Nessa linha, o aparecimento do 
LinkedIn e serviços associados 
permitiram às empresas desen-
volver ativos que, longe de serem 
simplesmente testemunhais, diri-
gidos exclusivamente a emprega-
dos e com um endereço eletrônico 
independente, constituem autên-
ticos ativos posicionáveis que 
contribuem bastante para a re-
putação da empresa. 

A IBM, consciente deste poten-
cial, apostou em numa estraté-
gia de presença proativa nesta 
rede, conseguindo um resultado 
espetacular: mais de 500 mil 
seguidores profissionais forta-
lecem a reputação da empresa, 
com indicadores melhores do 
que os resultantes da sua pre-
sença em outras redes sociais. 

Desde a sua página no LinkedIn, 
a empresa oferece, entre outros 
conteúdos, os últimos posts publi-
cados no seu blog, um vídeo in-
trodutório sobre a empresa e um 
leque dos seus produtos e serviços 
assim como a evolução da sua co-
tação na bolsa. 

A criação de conteúdo próprio 
na sua página do LinkedIn não 
só ajuda a dinamizar a relação 
com os seus públicos-alvo, 
(ao atrair novos usuários), 
como permite ainda integrar 
o uso de palavras-chave na 
otimização de um ativo posi-
cionável nos motores de pes-
quisa para diferentes eixos 
temáticos. 

Na realidade, todas as ações 
realizadas e relacionadas aos 
conteúdos de um perfil ou de 
uma página do LinkedIn têm a 
possibilidade de ser otimizadas 
pelo SEO, criando uma identi-
dade própria do ativo e propor-
cionando à empresa um canal 
excepcional de comunicação. 

Entre outras coisas, uma página 
corporativa no LinkedIn pode 
ter um endereço URL próprio, 
utilizando palavras-chave; mo-
dificar o texto de ancoragem 
de algumas palavras como “a 
empresa” para que esteja di-
retamente associada ao nome 
da mesma; o que ajuda a forta-
lecer as ações de linkbuilding 
vinculadas aos ativos da em-
presa. 

Em todo o desenvolvimento, as 
ofertas de emprego (pelas quais 
esta rede é muito conhecida) 
são uma fonte adicional de pro-
posta de conteúdos (não menos 
importante, pois publica mais 
de 200 vagas) na qual prevalece 
a conexão com os colaboradores 
da empresa que se associam à 
página, bem como o conteúdo 
externo que reflete a oferta de 
valor da empresa. 

“Nunca antes uma rede 
de contatos profissionais 

tinha aberto tantas 
portas para a criação de 
novos negócios como o 

LinkedIn”
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6 GERAR NOVOS NEGÓCIOS

Nunca antes uma rede de con-
tatos profissionais tinha aberto 
tantas portas para a criação de 
novos negócios como o Linke-
dIn. E neste aspecto, as peque-
nas e médias empresas parecem 
ter tomado a iniciativa no uso 
desta rede, embora não sejam 
as únicas. 

Um dos casos mais conhecidos 
é o de Brant Bukowsky, funda-
dor do portal de férias Lakeren-
tals.com. Por meio do LinkedIn, 
Bukowsky estabeleceu conta-
to com os principais diretores 
da  The Weather Channel para 
apresentar a sua companhia. 
Em pouco menos de quatro me-
ses o canal climático dos Esta-
dos Unidos adquiriu a empresa 
de Bukwosky como resultado 
desse contato inicial. 

Não se trata do único caso de ge-
ração de novos negócios em função 
desta rede. Goshido, uma startup 
irlandesa conseguiu um  investi-
mento de 230 mil dólares em me-
nos de uma semana utilizando úni-
ca e exclusivamente o LinkedIn. 
A partir da sua rede de contatos 
profissionais, a companhia enviou 
700 mensagens com mais de 200 
respostas positivas apenas na pri-
meira semana. 

Em ambos os casos, o fator decisi-
vo é a transparência e a confiança 
que esta rede gera ao colocar em 
contato empresas e profissionais. 
As empresas têm um rosto, uma 
trajetória e uma capacidade de 
projetar um valor reputacional 

diretamente associado à criação 
de negócios. 

A flexibilidade e o impacto dos 
seus serviços, associados às 
possibilidades de retorno ao 
investimento (especialmente 
no caso das pequenas empre-
sas) posicionou o LinkedIn como 
uma rede de negócios e oportu-
nidades por excelência, com es-
tratégias aplicáveis às grandes 
empresas.

Como acertadamente refere Guy 
Kawasaki3, “as empresas com re-
cursos de promoção limitados (e 
aquelas que procuram otimizar  
tais recurso) conseguem manter 
as suas empresas no top of mind 
de muitos dos seus clientes de-
cisivos graças ao contato contí-
nuo através das atualizações de 
status, por exemplo. Por outro 
lado, o relacionamento entre 
empresas do mesmo setor abre 
novas oportunidades para o in-
tercâmbio de serviços e para a 
referenciação mútua”. 

Neste caso, como num contexto 
offline, a criação de novos ne-
gócios está associada em grande 
medida à capacidade das empre-
sas em gerar (e transmitir) uma 
boa reputação baseada na reco-
mendação dos seus clientes, na 
referenciação pelos líderes de 
opinião e no posicionamento dos 
seus serviços entre as pessoas 
que, pelo seu perfil, sejam poten-
ciais partners ou clientes. E esta 
rede permite desenvolver todos es-

3   LinkedIn Blog. Ten ways for small 
businesses to use LinkedIn. Abril 2010.  

“A flexibilidade e 
o impacto dos seus 

serviços, associados 
às possibilidades 

de retorno ao 
investimento, 

posicionou o LinkedIn 
como uma rede de 

negócios aplicáveis às 
grandes empresas”
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tes aspectos através de uma estra-
tégia integral de relacionamento, 
promoção e posicionamento. 

Para empresas como JMF, uma  
pequena empresa dedicada à 
importação e exportação se-
deada na China, o LinkedIn já 
não é apenas uma ferramen-
ta de negócios, sendo também 
responsável por 75% da fatu-
ração da empresa. Como? O seu 
presidente, James Filbird com-
preendeu que em um negócio 
B2B como o seu não era tão 
importante o número de pes-
soas com as quais se contacta, 
mas sim o tipo de contatos em 
termos de alinhamento com o 
seu modelo de negócio. 

Assim, no desenvolvimento da sua 
empresa, Filbird começou a de-

dicar uma parte do seu tempo a 
participar de diferentes grupos de 
discussão no LinkedIn e a contac-
tar profissionais e empresas que 
pudessem, pelo seu perfil, reque-
rer ou estar interessados nos ser-
viços da sua empresa. Isto permi-
tiu que a sua empresa alcançasse 
uma faturação anual de perto de 
5 milhões de dólares. 

7 OTIMIZAR OS SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE  
(E DE REPRESENTAÇÃO DA 
EMPRESA)

Paradoxalmente, a United Air-
lines tem estado associada nos 
últimos anos a alguns dos mais 
divulgados problemas de repu-
tação online nas redes sociais e, 

Para celebrar o seu casamento, Ismael 
Ghalimi1, CEO da Intalio, tinha previs-
ta a visita de familiares e amigos pro-
venientes de Paris. Cliente assíduo da 
United Airlines, Ismael recomendou esta 
companhia aos seus convidados e estes 
reservaram um voo directo da capital 
francesa para São Francisco. 

Por razões de overbooking, alguns dias 
antes da viagem a companhia aérea in-
formou os convidados de que a sua re-
serva tinha sido substituída por um voo 
com escala em Chicago. Esta alteração 
do itinerário tornaria impossível aos 
convidados de Isamel chegar a tempo 
para assistir ao casamento.

Ghalimi, em vez de procurar uma res-
posta no serviço de atendimento ao 
cliente da companhia aérea, procurou 
no LinkedIn perfis da United sedeados 

na França e, através de um dos contatos 
da sua rede, conseguiu conectar-se com 
o diretor geral da companhia na França.
Por meio de um correio eletrônico en-
viado através desta rede social, expli-
cou a sua situação a este diretor, com a 
esperança de conseguir alguma ajuda. 
Menos de uma semana depois, os convi-
dados de Ghalimi receberam uma carta 
da United notificando-os do ajuste na 
reserva, incluindo-os novamente no voo 
direto de Paris para São Francisco.

E como se fosse pouco, o próprio diretor 
enviou uma notificação a Ismael uma 
hora depois da saída do voo, indicando 
que todos os seus convidados tinham em-
barcado no mesmo sem problemas e que 
o voo chegaria a São Francisco com 15 
minutos de atraso. Durante o voo, foi ofe-
recido champanhe aos convidados para 
a celebração do matrimônio.

1   Ghalimi, Ismael. “A LinkedIn success story”, Blog IT Redux.
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no entanto, representa um dos 
casos mais claros de boas práti-
cas em atenção ao cliente atra-
vés do LinkedIn. 

Evidentemente, extrapolar este 
caso, classificando-o como uma 
estratégia de assistência ao clien-
te de grandes empresas que dia-
riamente recebem e gerem milha-
res de incidências resulta em algo 
bastante complexo. No entanto, 
fica claro que redes como o Linke-
dIn constituem espaços decisivos 
em que os nossos colaboradores, 
ao estarem claramente identifica-
dos como sendo parte integrante 
da empresa, facilmente se conver-
tem em embaixadores da marca e, 
em alguns casos, elementos estra-
tégicos na gestão de processos de 
atendimento ao cliente.

Como potencializar então o papel 
dos nossos colaboradores presen-
tes no LinkedIn? Grandes empre-
sas como a IBM ou a Kodak con-
tam já com guias e manuais para 
aumentar a participação dos seus 
empregados e colaboradores nas 
redes sociais. Contudo, a lógica e 
a dinâmica do LinkedIn colocam 
um desafio diferente: como des-
envolver o perfil dos nossos em-
pregados e colaboradores e da 
sua rede de contatos na conso-
lidação da reputação das nossas 
empresas? 

Neste sentido, com o LinkedIn 
o conceito de serviço ao cliente 
adquire uma nova dimensão, ao 
abranger, além dos consumidores 
de um produto ou serviço, todos 
os públicos estratégicos da empre-
sa suscetíveis de manter contato 
por meio dos seus colaboradores. 

Sendo a empresa e o cargo as 
principais credenciais de apresen-
tação dos profissionais no Linke-
dIn, uma empresa pode gerar uma 
extensa rede de contatos diretos 
e indiretos, que lhe permitem 
chegar, de forma personalizada, 
a milhões de pessoas em todo o 
mundo. Seja para resolver uma 
incidência pontual, como pode 
ser a modificação da reserva de 
um voo, ou o posicionamento de 
mensagens-chave, a promoção de 
produtos ou simplesmente esse 
networking profissional sobre o 
qual se sustenta uma grande par-
te da reputação das grandes mar-
cas na atualidade. 

A maneira de integrar todo este 
potencial nas estratégias de re-
putação das empresas constitui 
o desafio (e a oportunidade) do 
presente. 

PERSPECTIVAS DO PRESENTE

Muitas empresas consideram o 
LinkedIn como um espaço se-
cundário na sua estratégia de 
reputação online, uma vez que 
há uma grande concentração 
de ações em redes como o Fa-
cebook devido ao volume consi-
deravelmente maior de usuários 
destes espaços. 

As boas práticas e as tendên-
cias assinaladas anteriormente 
colocam em evidência que, na 
comunicação estratégica (espe-
cialmente dirigida ao negócio), 
o objetivo das ações não deve 
limitar-se ao “com quantas pes-
soas” nos relacionamos, mas sim 
“com quem” o fazemos. 

“Muitas empresas 
consideram o LinkedIn 

como um espaço 
secundário na sua 

estratégia de reputação 
online, uma vez 

que há uma grande 
concentração de ações 

em redes como o 
Facebook”
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Neste âmbito, o LinkedIn 
oferece um espaço de interação 
onde a experiência de contato e 
networking podem proporcionar 
às empresas e marcas resultados 
de grande impacto, tanto do 
ponto de vista comercial, como, 
num plano mais geral, do ponto 
de vista da reputação. 

As empresas têm a oportunida-
de de refinar as suas estraté-
gias reputacionais num espaço 
em que ainda há muito por fa-
zer e onde o atrativo de cres-
cimento e de serviços é cada 
dia maior.
 
Um bom ponto de partida é 
considerar os elementos que 
tornam esta rede tão caracte-
rística: 

• O relacionamento está basea-
do na confiança, no interesse 
comum e na transparência. 

No LinkedIn, os perfis são os 
verdadeiros protagonistas; e 
estes perfis estão associados a 
uma empresa, a uma carreira 
ou a um setor de atividade. 
Isto permite desenvolver in-
terações rentáveis e constru-
tivas. Além disso, em setores 
como o de serviços profissio-
nais, esta rede permitiu re-
forçar o caráter interpessoal 
das relações, gerando um 
valor acrescido para todo o 
processo.  

• A conversação adquire mais 
valor. 
 
As empresas podem promo-
ver espaços de debate mais 

profundos e estratégicos 
dirigidos aos stakeholders, 
reduzindo as ameaças e os 
rumores, centrando-se, ao 
mesmo tempo, em uma argu-
mentação com fundamento e 
associada a contextos profis-
sionais mais segmentados. 

• O poder real da recomen-
dação.
 
Contrário à tendência de en-
carar o LinkedIn como um es-
paço orientado para o B2B, 
as empresas B2C descobriram 
nesta rede um espaço de ex-
celência no qual a recomen-
dação de produtos e serviços 
adquire um valor tangível as-
sociado a uma rede altamente 
qualificada de subscritores. 

• O dinamismo é a estratégia, 
assim como as pessoas.

As empresas que baseiam a 
sua presença no LinkedIn de 
forma estática com o único 
objetivo de agrupar os seus 
empregados e colaborado-
res deixam de aproveitar a 
oportunidade de fortalecer 
a sua reputação através de 
uma participação ativa. Ao 
contrário do que acontece 
em outras redes, o LinkedIn 
não representa para as em-
presas a necessidade de uma 
“adaptação à linguagem dos 
seus públicos”, mas antes a 
possibilidade de se expres-
sar na linguagem própria 
do seu negócio, que é a que 
melhor conhecem e dominam. 
Mas, sobretudo, expressar-se 
através da sua própria voz e 

“As empresas que 
baseiam a sua presença 

no LinkedIn de forma 
estática com o único 
objetivo de agrupar 
os seus empregados        

perdem a oportunidade 
de fortalecer a sua 

reputação”
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da voz dos seus empregados, 
cujo nome (e reputação) está 
diretamente associado ao 
nome da companhia. 

• Ouvir é um conceito interati-
vo.

As estratégias de relacio-
namento, recomendações, 
sondagens, grupos e respos-
tas presentes no LinkedIn 
permitem às empresas ouvir 
atentamente os seus públi-
cos-alvo por meio de uma 
conversação enriquecedo-
ra. No LinkedIn, a maioria 
dos usuários não falam das 
empresas, falam com as 
empresas. 

REFERÊNCIAS: 

• LinkedIn Marketing Solutions. www.marketing.linkedin.com/ 
(Estudios de caso). 

• Chevron Case study: connecting with 12000+ opinion leaders on 
LinkedIn”. LinkedIn Marketing Solutions. 

• Ghalimi, Ismael. “A LinkedIn success story”, en Blog IT Redux.  
• Kawasaki, Guy. “Ten ways for small businesses to use LinkedIn. 

April 2010”. LinkedIn Blog.  
• Success stories. LinkedIn press center.

• Muitas vozes em uníssono.

É um erro pensar que no 
LinkedIn uma empresa de-
pende apenas do que faça 
ou do que diga. Nesta rede, 
uma empresa é, sobretudo, 
um conjunto de rostos com 
nomes e apelidos que gere a 
sua própria rede de contatos e 
conversações. Conseguir fide-
lizar os seus colaboradores em 
torno de uma mensagem clara 
e concisa permite a uma com-
panhia multiplicar exponen-
cialmente a sua rede de con-
tatos. No final, os resultados 
não podem ser senão positivos 
para o modelo de negócio e de 
gestão da empresa.
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Colombia Internacional (1999). Colaborador em diferentes meios de comunicação da América Latina, escreveu colunas 
como “Comunicar o convencer: el rol da comunicação online en as campañas políticas en Colombia” para a revista Poder 
de Colombia (2010), ou “Te busco en Google?” para o jornal diário Gestão do Perú (2010).



Consultoría de Comunicação líder na Espanha e América Latina

A LLORENTE & CUENCA é a primeira consultoria de comunicação na Espanha e na América Latina. Conta com doze sócios e 300 profissionais, que prestam 
serviços de consultoria estratégica para empresas de todos os setores de atividade com operações dirigidas ao mundo hispânico e lusófono.

Atualmente, a LLORENTE & CUENCA tem escritórios próprios na Argentina, Brasil, Colômbia, China, Equador, Espanha, México, Panamá, Peru, Portugal e República 
Dominicana. Além disso, a LLORENTE & CUENCA  oferece seus serviços através de empresas afiliadas nos Estados Unidos, Chile, Bolívia, Uruguai e Venezuela.

Seu desenvolvimento internacional levou a LLORENTE & CUENCA a se tornar uma das cinquenta empresas de comunicação mais importantes do mundo 
em 2011 e 2010, segundo o Ranking Global elaborado anualmente pela publicação The Holmes Report.
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Sócio
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www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organização



CARACAS          LA PAZ         MIAMI          MONTEVIDÉU          SANTIAGO DO CHILE

d+i é o Centro de Ideias, Análise e 
Tendências da LLORENTE & CUENCA.

Porque estamos perante um novo contexto 
económico e social. E a comunicação não 
lhe fica atrás: avança.

d+i é a combinação e a troca de 
conhecimento que identifica, analisa 
e dá conta dos novos paradigmas da 
comunicação com um posicionamento 
independente.

d+i é uma corrente permanente de ideias 
que vão ao encontro de uma nova era de 
informação e gestão empresarial.

Porque a realidade não é a preto e branco, 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


