


Este é um guia para as melhores práticas no LinkedIn 
direcionado à designers e profissionais de áreas criativas. 

O conteúdo cobre passos essenciais sobre a plataforma e 
como estruturar o perfil adequado, seguido de informações 
sobre a melhor forma de se apresentar, contar sua história, 
mostrar suas habilidades e tem, também, informações 
importantes sobre como se destacar no Linkedin.

Este ebook foi escrito baseado em pesquisas e em 
experiências pessoais, onde a intenção é ajudar você 
a construir um perfil de LinkedIn adequado e de alta 
performance.

Guia do LinkedIn: Melhores 
Práticas para Designers

Desenvolvido por 
Agata Yamashiro
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Atualmente, o LinkedIn é uma das plataformas mais famosas para 
postar suas informações profissionais e se divulgar no mercado 
de trabalho, de/para qualquer lugar do mundo. 

Essa plataforma é uma oportunidade de você construir sua marca 
profissional, mostrar suas conquistas e habilidades, compartilhar 
conteúdo com outros profissionais e se conectar com colegas, 
parceiros de negócios e até possíveis empregadores.

As pessoas vão se deparar com isso de várias maneiras — estejam 
elas procurando novos funcionários, emprefadores ou por 
simplesmente querer aumentar seu networking . 

Na verdade, não importa como elas irão parar em seu perfil, mas é 
melhor que este seja impressionante.

Mas por onde começar?

O que faz um perfil no LinkedIn se destacar? Como você recebe 
mais recomendações? Quais recursos ocultos podem ajudar você 
a melhorar seu perfil? Como é realmente um perfil otimizado do 
LinkedIn?

Neste guia do LinkedIn você encontra passos essenciais que você 
deve seguir para estruturar bem seu perfil. Além de segredos e 
dicas que eu mesma aprendi nesses anos usando esta plataforma.

Vamos começar!
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O primeiro passo

Comece pela escolha da foto. 

Sim, a foto é tão importante como todo o resto do perfil. Já 
foi provado que você tem 14x mais chances de ser visto se 
tiver uma foto de você, que tenha aparência profissional.

A foto ideal não precisa ser tirada em estúdio ou algo 
assim. Pode ser tirada com a câmera do seu celular, mas 
deve transparecer você profissionalmente. Ou seja, até sua 
expressão facial conta. O importante é ser simples, clara e 
profissional. 

Deve fazer:

Fundo de uma cor só (branco, preto, colorido).

Somente você, de preferência da cintura/busto para 
cima, e com o rosto para frente.

Enquadre seu rosto, bem focado.

Olhe para a camera.
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Não deve fazer:

Dica: Sorriso é um diferencial. ;)

Exemplos de fotos:

Outras pessoas na foto.

Foto que pareça cortada ou editada.

Fundo com muitas luzes e/ou sombras.
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2Como criar o título perfeito certo

Muitas pessoas dizem que você deve ser super criativo no 
título, MAS, eu acredito, por experiência própria, que você não 
deve inventar moda. O título do seu perfil vai te ajudar a ser 
achado. 

Se escrever “Resolvendo problemas complexos através de UX” 
ao invés de “Senior UX Designer”, vai ser mais difícil de você 
ser achado nas buscas de recrutadores. Então, escreva um 
título de perfil instantaneamente reconhecível. 

Pesquise o título mais usado por profissionais da mesma área 
e que relaciona com o que você faz. 

Por exemplo: se você é um UX Designer, além desse título, é 
possível também encontrar títulos escritos como: “Product 
Designer”, “UX/UI Designer” ou “Designer Digital”. Então 
pesquise bem, principalmente sobre como as vagas já 
existentes estão escritas. 

Parece bobeira, mas é um fator essencial para ser achado 
mais facilmente.
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Mais um exemplo onde pesquisei “Graphic Designer” em 
vagas em Londres e, em nível de experiência, cliquei na 
opção “iniciante”

Os resultados:

Viu os títulos? Aparecem três diferentes variações. Então 
o ideal é você saber qual o título mais procurado no local 
desejado.
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3Como escrever o resumo  
estratégico

Algo importantíssimo é o resumo (ou descrição) no LinkedIn. 
É incrível a quantidade de pessoas que ainda deixam esse 
campo em branco. 

Seu resumo é sua chance de contar sua própria história. Por 
isso, não o use apenas para listar suas habilidades ou títulos 
de trabalho que você teve. Tente trazer à vida a importância 
dessas habilidades, e a diferença que elas podem trazer às 
pessoas com quem você trabalha. 

Seu resumo deve ter em torno de 3 a 5 parágrafos curtos, 
sem gírias, escrevendo sempre na primeira pessoa. Indico 
também criar uma seção com marcadores no meio, para 
facilitar a leitura. 

Esse texto deve orientar o leitor por meio de suas paixões de 
trabalho, habilidades relacionadas ao seu cargo, qualificações 
e uma lista das várias indústrias com as quais você esteve 
exposto ao longo dos anos.
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Dica1: use palavras-chave relacionadas ao seu cargo.

Não tenha medo de investir seu tempo nisso. Experimente 
alguns rascunhos e peça para seus amigos lerem e darem 
um feedback. Essa é a parte mais pessoal do marketing de 
conteúdo, e todo esforço vale a pena.

Dica2: Tente não usar adjetivos muito comuns que todo 
mundo usa, tornando-as clichê. Como por exemplo: 
“especialista”, “lider”, “experiente”, “apaixonado”, “criativo”, 
“inovador”.

Exemplo de resumo/sumário em português:

“Eu sou um UI & UX Designer multi-disciplinado, com forte 

foco na experiência do usuário, usabilidade, arquitetura de 

informação e direção criativa - com mais de 10 anos de 

experiência.

Tenho ampla prática em mobile design, participando de 

processos de desenvolvimento de aplicativos digitais 

em cada etapa, onde o objetivo primordial era atingir a 

qualidade dos produtos de software desenvolvidos.
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Tenho muita atenção em detalhes, boa verbalização, 

habilidades de pesquisa e apresentação. Meu trabalho 

envolve demonstrar consistentemente os altos níveis 

de motivação e dedicação que são necessários para 

cumprir múltiplos prazos. 

Habilidades:

• Design Visual

• Experiência em UX / UI

• Design Centrado no Usuário

• Gráficos: tipografia, identidade corporativa, produção 

de pré-impressão, ilustrações vetoriais, ícones, pixel art

• Prototipagem: Adobe Photoshop / Illustrator / 

InDesign, Sketch, Axure, Invision;

Durante minha carreira criei plataformas significativas 

para várias empresas globais de capital aberto e, 

em troca, recebi valiosos feedbacks de diferentes 

empresas ao longo do caminho até hoje.”
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“I am a multi-disciplined UI & UX Designer, with a strong focus on 
user experience, usability, information architecture and creative 
direction - over 10 years of experience.

I have extensive practice in mobile design, including practices 
regarding digital application development processes at each 
stage, where the primary objective was to achieve the quality of 
the developed software products.

Attention to detail, good verbalization, research and presentation 
are some of my skills. My job involves consistently demonstrating 
the high levels of motivation and dedication that are required to 
meet multiple deadlines.

Main skills:
• Visual Design
• UX / UI experience
• User Centered Design
• Graphics: typography, corporate identity, prepress production, 
vector illustrations, icons, pixel art.
• Prototyping: Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign, Sketch, 
Axure, Invision;

During my career I created meaningful platforms for several 
global publicly traded companies and, in return, I received valuable 
feedback from different companies along the way to this day. ”

Exemplo de resumo/sumário em inglês:
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4Links necessários

Na nossa área é bem importante mostrar o que sabemos 
fazer. 

No LinkedIn há espaço para você subir algumas imagens e 
documentos. Mas, na opinião, eu acho essencial você linkar 
seu portfólio digital online.

Adicionar seus trabalhos no perfil dá ainda mais 
credibilidade para tudo o que você falou na sua descrição. 

Algo legal que você poderia fazer é montar um slide (PDF, 
Power Point ou parecido) com seus melhores trabalhos e 
explicar sobre suas metodologias e processos. É uma boa 
forma de impressionar quem está do outro lado da tela e, 
ainda, se diferenciar dos demais. :)
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5Como lidar com recomendações

Quando alguém te dizer: “Você fez um ótimo trabalho nesse 
projeto!”, esta é uma ótima oportunidade para essa pessoa te 
parabenizar escrevendo uma recomendação no LinkedIn. 

Peça! E não tenha medo de especificar no que exatamente 
você gostaria que o recomendador se concentrasse ao 
escrever. 

Por exemplo, obter recomendações genéricas que dizem — 
Ágata foi ótima para trabalhar juntos — não é muito útil. Mas 
algo específico, como “As contribuições da Ágata no projeto 
‘X’ nos permitiram aumentar as vendas previstas em 5% em 
relação ao nosso plano original”. Isso realmente mostrará 
seus pontos fortes.

Assim como você vai amar receber recomendações, faça sua 
parte e também espalhe o amor dando recomendações. 

As pessoas geralmente costumam ser recíprocas e, quem 
sabe assim, você também consegue mais recomendações. 
Todos ficam felizes!
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6Como aumentar sua rede de 
contatos

É super importante se conectar com profissionais do mesmo 
nicho, da mesma área profissional que a sua.

Uma das maneiras mais fáceis, porém mais relevantes, de 
expandir sua rede do LinkedIn é sincronizar seu perfil com 
seu catálogo de endereços de e-mail. Isso permite que o 
LinkedIn sugira pessoas com as quais você pode se conectar. 

É incrível como isso pode ser eficaz para trazer pessoas 
relevantes — e nenhuma solicitação de conexão é enviada 
sem sua permissão. Assim, poderá examinar todas as 
possíveis conexões. 

Não se esqueça de sempre mandar uma mensagem educada 
dizendo o motivo de querer se conectar com tal pessoa. Isso 
é um plus!

Além disso, adquira o hábito de acompanhar conversas com 
solicitações de conexão do LinkedIn. É uma ótima maneira 
de manter sua rede atualizada.
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&Segredos
Dicas
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1A importância das realizações

Recrutadores gastam horas incontáveis vasculhando o 
LinkedIn em busca de profissionais de alto desempenho. E 
quando os encontram, eles entram em contato direto. 

Sabendo disso, é importante se apresentar como um 
profissional de alto desempenho por todo seu perfil.

Há uma seção especial no perfil, chamada “Realizações”, 
onde você adiciona coisas como publicações, cursos, 
idiomas e prêmios & reconhecimentos. 

Tem alguma certificação? 
Adicione! 

Fala algum idioma além no nativo?  
Adicione!

Foi reconhecido por algum trabalho? 
Adicione tudo!
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2O número mágico do LinkedIn

Algo importante, que ouvi de profissionais que trabalham 
diretamente para o LinkedIn, é você ter no mínimo 500 
conexões de pessoas. 

Queee!? Mas por que?

O LinkedIn mantém o mínimo de conexões que uma pessoa 
pode mostrar como “500+” para enfatizar a importância da 
qualidade do perfil. 

A verdade é que o LinkedIn não irá recompensá-lo por suas 
conexões, mas os algoritmos de computador vão! 

Capa do meu perfil do LinkedIn, mostrando mais de 500 conexões.
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Depois de chegar a 500 conexões, você é inserido em 
uma espécie de clube especial, que lhe dá benefícios não-
intencionais, mas dá.
 
Mas, por favor, não saia adicionando qualquer um que ver 
na frente. Procure profissionais do mesmo segmento que 
você, influenciadores da área e, também, tente se conectar 
com pessoas que estão sediadas na cidade que você tem 
interesse de trabalhar (se este for o caso). 

Por exemplo: Se você 
quer conquistar um 
emprego em Toronto, 
no Canadá, procure 
adicionar profissionais 
do mesmo segmento e 
que resida nessa área.

Filtros de pesquisa por local.
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3Gerenciando sua recomendações

Nem todas as recomendações no LinkedIn que você recebe 
são lindamente escritas ou relevantes para o seu sucesso 
profissional. 

Felizmente, agora a plataforma envia recomendações para 
que elas sejam divulgadas, e você pode decidir adicioná-
las ao seu perfil, descartá-las ou simplesmente permitir que 
elas permaneçam em seu status pendente. Você também 
pode gerenciar recomendações que já estão no seu perfil 
clicando em “Editar” ou no ícones do lápis na própria seção e 
alternando para “Mostrar” ou “Ocultar” cada uma delas.

Minhas recomendações feitas por ex-chefes e ex-colegas de trabalho.
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4O que colocar quando está 
desempregado

Esteja empregado mesmo quando está desempregado. 
Inclua um trabalho atual, mesmo quando ainda não possuir 
emprego, ou quando estiver somente estudando.

Se você listou apenas as posições anteriores que você 
ocupou na seção de experiência, mas não mostra nada atual, 
provavelmente será perdido na maioria das pesquisas. 

Mas por quê? 

Porque a maioria dos profissionais de recrutamento 
usa exclusivamente a caixa de título atual para procurar 
candidatos.

A solução simples se você está desempregado é criar um 
emprego simulado na seção atual que inclui o título do cargo 
que você está querendo — “Designer Gráfico Junior”, seguido 
por uma frase como “Em Transição” ou “Procurando Novas 
Oportunidades” na caixa ‘Nome da Empresa’.
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5Configurando seus Endorsements

Endorsements é uma seção para que outros profissionais te 
apoiem em determinadas habilidades. 

Esses “apoios” podem ser uma ótima maneira de 
mostrar suas habilidades, desde que seu perfil não esteja 
sobrecarregado com muitas delas, para realmente enviar a 
mensagem certa para os leitores. 

O segredo é manter suas habilidades atualizadas. 

Ao fazer qualquer transição entre carreiras, desenvolver 
novas habilidades ou assumir novas responsabilidades, se 
livre de habilidades antigas do seu perfil que não tenha mais 
a ver com você. Então adicione as que você realmente quer 
ser reconhecido.
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6A “carta-na-manga” para ser 
achado
Essa dica pode acelerar sua chance de ser achado ou 
achada por uma empresa ou recrutador.

Na página do perfil, há uma configuração onde você mostra 
aos recrutadores, ou mesmo para toda sua rede de contatos, 
que você está aberto à oportunidades de trabalho. 

E mais que somente dizer isso, é possível escolher o título 
do trabalho de interesse, o tipo — se é período integral, meio 
período, freelancer— e a localização exata que você está 
procurando. Super prático!!

Para habilitar essa 
configuração, clique em:

1) Foto do perfil
2) Ver perfil
3) No botão azul abaixo 
da foto “Tenho interesse 
em...”
4) Encontrar um novo 
emprego.

Tela para mostrar que está aberto para 
oportunidades (em inglês).
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Depois disso feito, você pode preencher os detalhes que 
citei anteriormente, que deixarão mais fácil para o LinkedIn 
encontrar um trabalho adequado ao seu perfil.

Suas preferências serão mostradas na parte superior do seu 
perfil para o público que você escolher.
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!!Dicas e métodos EXTRAS

• Entrar em grupos (ou criar grupos) relacionados ao seu 
segmento;

• Atualizar seu status e seu feed sempre que puder;

• Ter uma URL personalizada para o seu perfil;

• Ter sempre um e-mail de contato no seu perfil, de fácil 
acesso;

• Deixar seu perfil somente em um idioma (o que você tem 
interesse de conseguir emprego);

• Além do título, adicione descrição em cada emprego 
anterior que teve;



27

Olha eu aí, feliz da vida por ter 
conseguindo realizar mais um sonho, 
mesmo que este seja o de viver por um 
dia no mundo do Harry Potter :D

Minha jornada começou no Brasil, 
como designer gráfico. Mas, chegou 
o momento onde sonhei alto, tomei 
coragem e segui meus instintos — 
mudei minha carreira e vida ao sair do 
Brasil rumo à Europa. 

Me mudei para Irlanda e, em 5 meses, 
consegui meu primeiro emprego como 
Designer na gringa. Logo em seguida, 
minha maior conquista: o sonhado 
visto de trabalho como UX Designer. 

Com essa migração, do Design 
Gráfico ao UX, eu consegui trabalhar 
para uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo, a IBM, no Reino 
Unido. E hoje, 7 anos morando fora, 
trabalho como UX Designer na Shell, 
na Inglaterra.

Se você também tem vontade de 
migrar sua carreira para a gringa, 
te convido a conhecer meu curso 
“Carreira na Gringa” :) 

AUTORA: AGATA YAMASHIRO

http://carreiranagringa.com/
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