
Personal Branding : Um empreendimento chamado você 

Pare para pensar no profissional mais bem sucedido que você conhece. Ele 

possuí uma carreira fantástica, onde tudo parece dar certo. Mas você também 

conhece outro tipo de profissional, aquele que parece parado na vida. Este 

último, infelizmente, é o que mais se aproxima da esmagadora maioria dos 

profissionais atualmente no mercado de trabalho. 

Você já parou para pensar com qual desses profissionais se identifica? Para 

além de sorte ou azar, o seu sucesso pode ser alcançado através da sua 

própria embalagem. Você é mais um produto num grande supermercado 

corporativo. Porque o mercado de trabalho escolheria você?  

O que é Personal Branding? 

Personal Branding, também conhecido como Marketing Pessoal, por definição 

refere-se a identificação, comunicação e divulgação das características que 

fazem um profissional se sobressair no mercado competitivo e na rede. Cada 

pessoa é uma marca. E esta marca pessoal é o benefício de maior valor para 

sua vida profissional. 

Com um número de profissionais disponíveis cada vez mais alto no mercado 

de hoje, é difícil se destacar. Uma boa formação acadêmica e muitas atividades 

extracurriculares não garantem que você vai alcançar o trabalho de seus 

sonhos, ou que você vai até mesmo conseguir uma entrevista. Há muitos 

candidatos qualificados lá fora. O segredo para se destacar é impressionar os 

recrutadores com o único e autêntico você, pessoalmente, no currículo e em 

suas redes sociais. 

Fortaleça sua marca pessoal 

Sua reputação então torna-se seu cartão de visita. É o que tornará você 

conhecido, e irá incentivar as pessoas a procurar seus serviços. Entregando 

sua marca de forma clara e consistente, você irá criar uma experiência 

memorável na mente daqueles que com quem interage, e isto poderá abrir 

portas para novas oportunidades. 

Marca pessoal pode ser definida como a forma como você é visto no mundo. 

Pessoas com marcas fortes são claras sobre quem elas são. Profissionais 

perdidos possuem carreiras desgovernadas, e geram marcas pessoais sem 

valor. Todo profissional deve conhecer e maximizar seus pontos fortes. Investir 

em sua marca pessoal é sua chance de descobrir e definir as habilidades 

únicas que fazem você se destacar da multidão.  

Esta experiência pessoal da marca é a oportunidade de aprender mais sobre 

você mesmo, permitindo identificar suas habilidades e talentos originais. É a 

ocasião de explorar os seus valores e paixões para encontrar o seu propósito. 



Essas áreas formarão a base da sua marca pessoal, e poderão ajudá-lo a 

traçar um curso para sua carreira, e posicioná-lo para alcançar seus objetivos. 

Como investir em marketing pessoal? 

Gerenciar sua marca pessoal implica em aprender como gerenciar seu nome, 

mesmo que você não possua um negócio próprio. Segundo Tim Ferriss, 

escritor, empresário e investidor anjo americano, em um mundo de 

desinformação e registros semi-permanentes no Google, quando você vai a um 

encontro, as chances de seu parceiro ter procurado antes por informações 

suas nas ferramentas de pesquisa é muito alta. Imagine para entrevistas de 

emprego? 

As marcas mais poderosas do mundo são aquelas que combinam uma forte 

presença social, com trabalho em rede e atividades que beneficiam a 

população em geral. Lembre-se que é mais do que auto-promoção. Você 

deverá ser capaz de definir claramente e viver os valores que se tornarão o seu 

cartão de visitas dentro de sua indústria. 

Nas palavras do especialista em gestão Tom Peters, independentemente da 

idade, independentemente da sua posição, independentemente do negócio em 

que você se encontra, todos precisam entender a importância da marca. Cada 

profissional é CEO de sua própria empresa. Para estar nos negócios hoje, o 

trabalho mais fundamental é ser o principal representante de marketing da 

marca mais importante que existe: você. 

 

 


