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Acompanhando o desempenho do seu perfil no LinkedIn 
 

Opa! Tudo bem? 

 

Sem muita enrolação com texto e indo direto ao que interessa. Além de aplicar as dicas de 

melhora do perfil encontradas no e-book “LinkedIn - Um Guia para Extrair o Máximo da sua 

Rede”, você deve acompanhar a evolução do desempenho do seu perfil na rede. Para isso, 

basta seguir as dicas abaixo. É muito simples.. rapidinho você verá como está seu 

desempenho. 

 

Se você ainda não baixou o e-book, acesse www.rodrigopace.com.br/downloads e baixe-o 

gratuitamente! 

 

Vamos lá. 

 

Recentemente o LinkedIn passou por uma faxina visual. A cara da rede mudou e isso facilitou 

nossa vida. As coisas ficaram mais simples e fáceis de acessar. 

 

Para visualizar como seu perfil vem se desempenhando, acesse o LinkedIn. Lá você encontrará 

sua tela principal (já com a cara nova): 

 

 
Figura 1: Acompanhamento de desempenho no LinkedIn 

 

Já na tela principal você verá como está o seu ranking (1) e quantas pessoas visualizaram o seu 

perfil no último dia (2). 

 

Para ter mais detalhes sobre o seu rankingl clique no primeiro link (1). Ele te levará a uma nova 

tela: 

http://www.rodrigopace.com.br/
http://www.rodrigopace.com.br/downloads
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Figura 2: Desempenho do perfil dentro da sua rede 

 

Uma vez dentro da sessão “Who´s viewed your profile” (ou “Quem viu o seu perfil”), você terá 

um relatório mostrando qual o seu posicionamento dentro das suas conexões. No meu caso, 

estou na posição 32 entre os 732 da minha rede. 

 

A seta vermelha mostra que estamos na sessão “Your Connections”. Isso indica que o LinkedIn 

filtrou o resultado para nos mostrar nossa posição dentro da nossa rede de conexões.  

 

Se você olhar para a orelha do meio, a chamada “Your Company” e clicar ali, o filtro será 

refeito e o relatório mostrará, caso você esteja empregado em alguma companhia cadastrada 

no LinkedIn, o resultado do seu posicionamento entre as pessoas que trabalham no mesmo 

lugar que você. Veja para o meu caso: 

 

 
Figura 3: Desempenho do perfil dentro da empresa onde você trabalha 

 

Nesse caso, meu ranking é o de número 112 em um total de 64.868. 

 

Ótimo. 

 

Ainda há uma forma de ir além. É possível acompanharmos, por um gráfico, como foi o 

desempenho do nosso perfil no LinkedIn nos últimos 90 dias. Esse gráfico pode ser acessado 

clidando no link “Who´s viewed your profile”: 

http://www.rodrigopace.com.br/
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Figura 4: Acessando o desempenho do seu perfil nos últimos 90 dias em forma de gráfico 

 

Ao clicar nesse link, você será direcionado para uma página parecida com a minha: 

 

 
Figura 5: Visualizando a performance do seu perfil nos últimos 90 dias 

 

Essa é a parte que eu mais gosto no LinkedIn porque com este gráfico é possível visualizar se o 

nosso perfil foi muito acessado e se as ações que estamos tomando para melhorar o nosso 

desempenho estão fazendo efeito. 

 

Como eu disse no e-book “LinkedIn - Um Guia para Extrair o Máximo da sua Rede”, meu perfil 

teve um aumento de 2100% nos acessos após a implementação das dicas. E isso eu pude ver 

acompanhando este gráfico. 

 

Agora que você já sabe onde e como acessar essas informações, fica mais fácil de entender se 

o que você vem fazendo para melhorar seu ranking no LinkedIn está surtindo efeito ou não. 

 

Lembrando que quanto mais gente acessa seu perfil, mais chance você tem de se posicionar 

melhor no mercado. 

 

É isso. Dica rápida.  Gostou? Deixe seu comentário e curta nossa página no Face. Só falta 

você lá! 

 

 

http://www.rodrigopace.com.br/
https://www.facebook.com/rodrigopace.com.br?ref=hl

