
Como obter resultados no LinkedIn em 3 Passos
Formação com Karla Martins



3 RAZÕES PARA TER 
PRESENÇA ACTIVA 

NO LINKEDIN

#1 As pessoas no LinkedIn estão em
um mindset voltado para negócios.

#2 LinkedIn é 277% mais efetivo para a 
geração de leads do que Twitter ou

Facebook (Hubspot).

#3 Os usuários do LinkedIn têm uma 
renda média muito maior do que as de 

outras plataformas.



O LinkedIn funciona mesmo?

Muitas pessoas dizem não obter resultados através do LinkedIn. Talvez elas ainda não 
tenham percebido como gerar oportunidades de negócios ou aumentar as vendas com o 
auxílio desta ferramenta.

E é aí que eu posso ajudar pois eu sou a prova de que o Linkedin funciona! Não somente 
eu, como também meus alunos e clientes de Mentoring. É claro que não há milagre, é 
preciso estratégia e alguma dedicação. Verá que é mais fácil do que imagina!

Nesta formação ensinarei os 3 passos que considero fundamentais para obter 
resultados no LinkedIn: ter um Perfil Campeão;  encontrar conexões estratégicas; e 
nutrir relacionamentos.  



Testemunhos

“No Workshop Aprenda a Criar um Pefil Campeão aprendi novas dicas e ferramentas que 
contribuíram para potencializar o meu perfil. Sem falar de ter conhecido pessoalmente a Karla 

Martins, que é uma pessoa MARAVILHOSA (como se diz no Brasil) e que tem muito para partilhar 
de forma muito generosa.”

Claudina Barbosa - Gestora de Implementação Comercial

“Os conteúdos da formação “Aprenda a Criar um Perfil Campeão no LinkedIn” permitiram-me 
obter técnicas para potencializar a rede de contactos, a melhorar a minha exposição profissional e 

a potenciar a minha carreira.”

Miguel Marques Moreira - Coordenador de unidades de saúde

“O apoio da Karla em relação ao Mentoring do LinkedIn tem sido de grande valia para mim, tem 
me ajudado a potencializar negócios e parcerias. Tem um fator de suma importância que é ela ter 

desenhado o projeto a partir de sua própria experiência com a ferramenta. Que lindo!
Parabéns Karla, por ajudar tantas pessoas nesta "aproximação" com o LinkedIn! Sucesso 

sempre!!!” Adriana Vaz Zappalá Martins



✔️Como ter um Perfil Campeão:
Aprenda a escolher a foto e a criar um título assertivo. 
E ainda como redigir o resumo, o que colocar na 
experiência e tudo o mais para seu perfil atrair mais 
visitas. 

✔️ Gerenciamento das conexões 
Conecte-se de forma estratégica com pessoas que irão 
ajudar a potenciar sua carreira ou negócio. 

✔️ Relacionamento é tudo!
Aprenda a nutrir relações positivas a fim de 
transformá-las em oportunidades. 

O que irá aprender:



Quem sou

Sou Arquitecta com MBA em Gestão Cultural e 
Especialização em Marketing Digital.

Como empreendedora, fundei e dirigi uma 
escola de artes e uma empresa de eventos por 

15 anos. Realizei 70 espectáculos teatrais, 
colaborei com a produção musical dos Jogos 

Olímpicos do Rio 2016 e coordenei a estratégia 
digital das empresas que dirigi. 

Actualmente dedico-me ao Marketing Digital e 
ajudo pessoas e empresas a se destacarem na 

maior rede de profissionais da internet, 

o LinkedIn. 

Visite meu perfil no LinkedIn aqui 

https://www.linkedin.com/in/karlamartinsmarketingdigital/


Formação LinkedIn
em 3 passos:

Ideal para profissionais que 
precisem do LinkedIn para 
potenciar suas funções, 
carreiras ou negócios. 

Formações Realizadas:



Palestra LinkedIn e Networking

Universidade do Porto 

O evento foi dirigido a atuais e 
futuros Médicos, Farmacêuticos, 
Bioquímicos, Enfermeiros ou 
Biólogos, empenhados em 
marcar a diferença no mercado 
de trabalho.



Workshop

Aprenda a criar um Perfil 
Campeão

Cidade das Profissões

Formação direcionada para 
pessoas em busca de emprego e 
empreendedores com o objectivo
de: 

✔️ Revisar, ou criar, o Perfil no 
LinkedIn. 



Formação em LinkedIn

Universidade de Aveiro

A Formação teve por objectivo a revisão, 
ou criação, do perfil no LinkedIn e foi 
realizada pela Aveiro Smart Business, 
Júnior empresa constituída por alunos da 
Universidade de Aveiro. 



Workshop

Aprenda a criar um 
Perfil Campeão
ALPE – Agência Local em 
Prol do Emprego

Formação direcionada para pessoas 
em busca de emprego e 
empreendedores com o objectivo
de: 

✔️ Revisar, ou criar, o Perfil no 
LinkedIn. 



Karla Martins
Consultoria e Formações em LinkedIn

Palestras ➢

Mentoring➢

Workshops➢

karlabicharamartins@gmail.com

+351 964 492 179


