
COMO USAR O LINKEDIN PARA:
• Conseguir novos clientes
• Parceiros de negócios
• Entrevistas de emprego
• Profissionais para contratar

Neste e-book grátis, aprenda a
Usar os filtros em uma conta 
Gratuita do LinkedIn e conta 
Paga do Sales Navigator.

Desenvolvido por:
Fernando Villela



Usando a conta grátis

Usando a conta grátis do LinkedIn, você já tem uma
ótima ferramenta nas mãos para fazer a sua
prospecção.

A finalidade deste e-book, é que você aprenda como
usar os filtros existentes para fazer a comunicação
com o público que deseja fazer contato.

Estrutura do E-book.

Iremos dividir em 2 partes.

Na primeira parte faremos os filtros usando uma
conta grátis do LinkedIn, esta que todo mundo pode
fazer. Basta se inscrever na plataforma.

Na segunda, vou mostrar como fazer a prospecção
usando a conta paga do SALES NAVIGATOR, que é um
CRM, do LINKEDIN. Este, permite usar filtros para
segmentar ainda mais a busca.

Eu produzi um curso com um conteúdo que ensina
como fortalecer a sua marca profissional, encontrar
as pessoas certas com os filtros, interagir na rede
corretamente para converter em clientes e manter
seus relacionamentos para marcar reunião e
apresentar seu produto/serviço.
O curso é dividido em módulos, que eu ainda ensino
como usar uma automatização, para que não precise
usar seu tempo para a prospecção.
Sempre que desejar mais informações, é só clicar
neste botão laranja baixo.

Quero mais informações

https://go.hotmart.com/C9338897J


Passo a Passo
Em todas as estratégias, a primeira coisa a fazer é o
Login em seu perfil. Então faça seu login ou crie uma
conta.

Eu recomendo que o seu Perfil esteja perfeitamente
preenchido. A partir de agora, a VITRINE de todas as
suas ações dentro desta rede será o SEU perfil.

Além disso, o algoritmo, dá preferencia para mostrar
os perfis que são “Campeões”. Ou seja, quando ele
está com todas as informações preenchidas de forma
correta, o seu perfil se torna mais atrativo aos olhos
do LinkedIn e “mostra” para outros usuários de forma
orgânica (sem pagar anúncio).

Caso deseje uma orientação para deixar o seu perfil
Otimizado perfeitamente, minha dica é você fazer o
curso online, onde há um conteúdo que ensino TUDO
que precisa saber para prospectar como um
profissional no LinkedIn, Inclusive a otimização do
perfil é uma das aulas.

Com o seu perfil perfeitamente preenchido e
otimizado, vamos para o objetivo deste e-book, que é
ensinar como você irá utilizar os filtros, para
encontrar os perfis de cargo que deseja dentro da
plataforma.

Quero mais informações

https://go.hotmart.com/C9338897J


Passo 1: Filtros
Em seu perfil, vamos usar os filtros da plataforma
para segmentar a sua busca.

Na parte superior, coloque o cursor dentro da caixinha
branca que irá aparecer uma “lupa”. Clicando nesta
lupa, iremos para a área dos filtros.

Quando abrir a página acima, clicar em todos os
filtros.

Vão abrir várias opções e falaremos sobre cada uma.



Nestes filtros usaremos apenas os locais onde estão
indicados em amarelo para nossas ações.

Conexões:
Usaremos as opções de 2º e 3º.
Conexões de 1º Grau, são aqueles que já estão
conectados a você. Que já fazem parte da sua rede no
LinkedIn, ou seja, você já se conectou. Caso você
queira fazer uma ação dentro do público que já é sua
conexão, esta é a opção que deve marcar para fazer o
filtro.

Como neste caso, estamos executando a prospecção
para novas conexões, iremos deixar marcado apenas
2º e 3º. O 2º, quer dizer que você irá filtrar na rede,
conexões das suas conexões de 1º grau.
3º, quer dizer que você possui uma conexão de 1º que
está conectado a outra pessoa, e esta pessoa
conectada a este contato que aparece.
É simples, um é seu “amigo” e o outro é “amigo” do
“amigo”.

Passo 1: Filtros



Marcadas a opções de 2º e 3º, vamos ao próximo
passo. Filtrar por cargo.

Este campo é um dos mais importantes na sua busca.
É exatamente o cargo das pessoas que deseja se
conectar.

Forma mais simples: Escrever exatamente o cargo
que deseja. Exemplo:
Gerente Suprimentos (Potencial cliente)
Diretor de Marketing (Potencial Parceiro)
Head Hunter (Recrutadores)
Analista de TI (Busca por profissionais)

Passo 1: Filtros



Forma mais abrangente: Você pode fazer uma busca
booleana, o que é isso? Diretor ou Diretora. Que não
contenha uma determinada palavra em um perfil...
Como fazer?

Caracteres que podem ser usados e suas funções:

ASPAS

Busca o valor exato do que está escrito. Vai procurar
EXATEMENTE como você escrever dentro das aspas.

PARENTESES

Esta função junta o que desejar para deixar sua busca
mais complexa. No exemplo, coloquei para buscar
CEO, mas eu não quero no filtro assistentes e Vps.
Quando colocamos no filtro, CEO, se não usarmos
este recurso, pode aparecer no filtro, todos os cargos
relacionados a CEO, Inclusive, assistente de CEO.

NOT

Este recurso até foi utilizado no exemplo acima, quer
dizer que você deseja excluir algum termo da sua
busca. Não quero que busque Gerente programador.

E

Utilizar o E para unir termos na sua busca. Eu quero
que os perfis buscados contenham as palavras
contador e finanças.

OR

Usar OR, para ou. No caso, a busca foi por Diretor ou
Diretora Comercial.

Passo 1: Filtros



Por fim, a localidade. No formato gratuito,
conseguimos fazer o filtro por região. No caso, Rio de
Janeiro e Região, São Paulo e Região, significa o
estado. Não Conseguimos segmentar mais. Este
recurso de maior segmentação está disponível no
Sales Navigator. Que falaremos a frente.

É possível fazer o filtro escrevendo, onde destaquei
em amarelo ou se a sua busca já foi feita
anteriormente, ela aparecerá na grade abaixo como
opção. Há possibilidade de assinalar mais de um local.
Rio e São Paulo.

Após assinalar todos esses filtros desejados, você vai
clicar no botão azul no canto Superior direito escrito
“Aplicar”. Onde está a seta.

A tela com os contatos irão se abrir, e todos estes
contatos estão obedecendo a estes filtros.

Passo 1: Filtros



Passo 1: Filtros
Tela de contatos obedecendo os filtros aplicados.

Este processo de filtros, está em uma aula 
dentro do curso. Desejo ter acesso...

https://go.hotmart.com/C9338897J


Passo 2: Solicitação 
de Conexão
Na tela abaixo, vamos apertar o botão conectar para
quem desejamos solicitar conexão.



Passo 2: Solicitação 
de Conexão
Quando clicar no botão conectar, vai abrir a tela
abaixo:

Este quadro é para personalizar a mensagem que
você vai enviar, explicando o motivo da sua
solicitação de conexão. Isso é muito importante para
criar a primeira boa impressão com sua futura
conexão e aumentar a taxa de aceitação das
solicitações.

Porque enviar uma mensagem personalizada quando
solicitar contato?

1. Sua conversão de aceitação aumenta;
2. Você já está criando uma simpatia por você;
3. Está aqui para fazer networking. Está sendo gentil;
4. Está explicando o motivo do seu contato;
5. A sua conexão, provavelmente, irá olhar o seu

perfil após a sua mensagem de solicitação
enviada.



Passo 2: Solicitação 
de Conexão
Como fazer a mensagem de solicitação de conexão:

Minha sugestão é que fale o menos possível sua real
intenção, seu Objetivo é conseguir que seu pedido
seja aceito. Foque nisso. Ser aceito.

Eu uso um modelo parecido com este:

Olá, Fulano,. Tudo bem? Estou me conectando, pois
nós partilhamos dos mesmos desafios em prospecção
e vendas. Será um prazer fazer parte da sua rede de
contatos para troca de experiências.
Fernando Villela
021 9999-99999

Faço a abordagem acima, quando estou me
conectando a Diretores Comerciais por exemplo.
Enfim, você pode achar a melhor maneira da sua
abordagem, esta é uma sugestão.

Depois de escrever a mensagem, é só apertar o botão
de Enviar.

Quando for aceita, você receberá uma notificação que
a pessoa aceitou o seu convite. Se quiser verificar,
entre na aba de Mensagens e veja quem te aceitou.



Passo 3: Mensagem 
Personalizada
Quando receber a notificação que o contato aceitou a
sua conexão, você abre inúmeras possibilidades.

1. Pode agradecer por ter conectado;
2. Pode enviar uma mensagem solicitando uma

reunião.
3. Pode oferecer algo gratuito para forçar um

encontro
4. Pode enviar um vídeo.
5. Pode solicitar os serviços dele.
6. Pode referenciar o novo contato para outra

empresa.
7. Fazer a sua atuação da forma que desejar.

Você verá como funciona melhor para sua abordagem.

Exemplo de uma mensagem que eu uso:

Olá Fulano, agradeço por fazer parte da sua rede.
Reuni informações sobre prospecção no LinkedIn em
um e-book grátis. Se você tiver interesse em receber,
é só clicar no link abaixo que minha equipe irá te
enviar.
Link...

Conheço empresas no mercado que talvez sejam seus
possíveis clientes. Me coloco a disposição para
conhecer melhor você e sua empresa em um café.
Um Abraço,
Fernando Villela
21 9999-9999



Passo 3: Mensagem 
Personalizada
Exemplo de uma mensagem para parceria:

Olá Fulano, agradeço por fazer parte da sua rede.
Acredito que a sua empresa possa ter um aumento de
portfólio com a junção da minha atividade. Estou
procurando parceiros de alta qualidade e encontrei a
sua empresa como um potencial. Podemos marcar um
café?
Me coloco a disposição.
Fernando Villela
21 9999-9999

Exemplo de abordagem para vaga de emprego.

Imagine que você seja especialista de produção em
plantas industriais e esteja se conectando a um
gerente de Rh, ou um Especialista da área de
produção de plantas industriais.

Olá Fulano, agradeço por fazer parte da sua rede.
Trabalho há 10 anos com análise de produtividade em
plantas industriais. Eu fiz um documento sobre os 10
motivos de baixa produção em plantas industriais.
Gostaria de apresentar a você. Podemos marcar um
café de 30 minutos para este bate papo?
Me coloco a disposição.
Fernando Villela
21 9999-99999

Como disse, há inúmeras formas de fazer. Deixe a
criatividade acontecer, mas pense nestes pontos.
Ofereça, ajude, doe, seja prestativo antes, para colher
depois.



O Sales Navigator, é um CRM do LinkedIn que permite
fazer filtros muito mais profundos para segmentação
dos contatos.

O LinkedIn, permite que você faça a utilização grátis
de 1 mês para testar a plataforma. Para isso, é
preciso que você insira as informações do seu cartão
de crédito e caso não queira continuar, é necessário
fazer o Cancelamento do plano. Caso contrário, será
cobrado o valor em seu cartão.

Então minha sugestão é que coloque um lembrete em
sua agenda caso não queira permanecer com o
serviço.

Para utilização, o valor é de R$ 299 por mês.
Caso faça o plano anual, este valor cai para R$
239/mês mas o pagamento é Anual. Valores em
Ago/18.

Usando a conta paga 
do Sales Navigator



Para aderir, e ter a sua experiência grátis, ou paga,
entre em:
https://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-
navigator

Usando a conta paga 
do Sales Navigator

Clique no botão Start your free Trial.

Há um asterisco, pois vai precisar colocar seu cartão
de crédito conforme expliquei antes.

Faça o passo a passo até obter seu acesso.

Faça seu login no Sales Navigator e vai abrir a tela a
seguir.



Clique em Avançado e em seguida pesquisar por 
Leads. 

Vai abrir uma nova aba, com os filtros que você quer 
determinar para a sua busca específica.

Mesmo sendo o Sales Navigator sendo uma 
plataforma diferente do Linkedin, elas estão 
totalmente integradas.

Então você pode fazer os filtros e as ações seguintes
de conexão e envio de mensagens, seguirão como se
estivesse fazendo pelo LinkedIn.

Usando a conta paga 
do Sales Navigator



Aba de Filtros

Usando a conta paga 
do Sales Navigator



Aba de Filtros. O que significa cada caixinha:

Palavras-Chave – Determina se você quer que alguma
palavra esteja no perfil procurado. Exemplo: Java, .net

Setor – Se desejar um setor específico.

Nome - Se deseja o nome de um contato específico.

Localidade – Aqui já é possível escolher apenas
Cidade do Rio de Janeiro por exemplo. No LinkedIn
não era. Cidade do Rio aparece como: Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro.

CEP – É possível escolher um CEP e depois o raio de
atuação em volta deste CEP. Exemplo: Coloco o CEP
de uma localização no centro do Rio e determino que
desejo contatos que trabalham em empresas no Raio
de apenas 15km. Veja abaixo.

Usando a conta paga 
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Aba de Filtros

Sobrenome – Se quiser buscar por algum sobrenome

Relacionamento – Qual o grau com a conexão
desejada. 1º, 2º, 3º e demais usuários.

Instituição de ensino – Busca onde as pessoas
estudaram.

Idioma do perfil – Em qual idioma está o perfil.

Função - Qual o departamento do contato pretendido.

Anos no Cargo Atual – Quanto tempo a pessoa está no
cargo que inseriu no perfil.

Cargo – Qual o cargo ela ocupa atualmente.

Anos na empresa atual – Ela pode ter mudado de área
e cargo, mas na mesma empresa.

Nível de Experiência – Uma pessoa pode ocupar um
cargo de diretoria mas que exerce função de CEO.

Anos de Experiência – Quanto tempo o contato exerce
aquela atividade.

Empresa - Se busca por uma empresa específica pelo
Nome.

Usando a conta paga 
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Aba de Filtros

Tipo de Empresa – Qual a modalidade da empresa.
Privada, sem fins lucrativos...

Funcionários da empresa – Determina o tamanho da
empresa, quantos funcionários você deseja que as
empresas filtradas possuam. Muito bom para definir
estratégias. Se quero pequenas e médias empresas,
coloco um filtro para até 50 funcionários. Veja que
para fazer isso, você vai precisar selecionar:
+Autônomo
+1 a 10
+10 a 50

Empesa Anterior – Se deseja filtrar pessoas que já
trabalharam em determinada empresa.

Marcador – Definir o que aqueles contatos são para
você. Cliente, uma oportunidade, é o decisor...

Grupos – Achar pessoas em grupos específicos. Pode
digitar um grupo da sua área de atuação.

Usuários Desde – Tempo que o usurário está no
LinkedIn.

Palavras-Chave do Conteúdo Publicado – Se você quer
achar alguma palavra específica. Mesmo que não
esteja no perfil procurado, mas que contenha em
alguma publicação feita.

Usando a conta paga 
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Quando terminar todos os filtros, clique em pesquisar.

Usando a conta paga 
do Sales Navigator

Após clicar em pesquisar, vão abrir os contatos que
foram encontrados. Neste caso, foram 25.



Próximas ações possíveis:
Salvar como Lead – Você receberá notificações de
todas as ações que aquele contato fez no LinkedIn,
mesmo que você não sejam conexões.
Se desejar solicitar conexão, é só clicar no nome do
contato (seta vermelha abaixo).

Usando a conta paga 
do Sales Navigator

Clicar nos três pontinhos (seta vermelha abaixo):

Clique em conectar e em seguida
envia a mensagem personalizada
como falamos anteriormente.

Se desejar ver todos os passos anteriores em vídeo,
pode acessar o curso, que em uma das aulas eu
ensino passo a passo como funciona.

Quero ver em vídeo

https://go.hotmart.com/C9338897J


Considerações Finais
Estes são apenas passos básicos par quem desejar
iniciar sua prospecção.

Se desejar ELEVAR sua prospecção para um nível que
nunca imaginou,

Eu criei curso:

Método de Automático de
Prospecção Qualificada e Inteligente.
Você irá aprender a fazer a sua prospecção de forma
EFICAZ e AUTOMÁTICA, como um profissional, mesmo
que não saiba nada sobre LinkedIn.

Usando estes princípios e muitos outros, eu tornei minha
prospecção automática. Ou seja, enquanto eu estou
trabalhando a prospecção está acontecendo. Hoje eu
uso apenas 15 minutos do meu dia para fazer as buscas
dos perfis que eu desejo.

Para mais informações, clique no botão abaixo para ser
direcionado a página do curso que explica tudo que
poderá aprender.

Muito Obrigado por usar o e-book. Espero que tenha
ajudado a entender melhor sobre usar os filtros.

Um abraço, Fernando Villela.

Desejo prospectar como um 
profissional

https://go.hotmart.com/C9338897J

