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Marketing pessoal não é criar uma imagem falsa, mostrando aquilo que você na verdade não 
é, mascarando uma limitação ou maquiando uma qualidade  
 
 
Não adianta ser um bom profissional, com boa formação e bem intencionado. Se você deseja 
ser percebido e valorizado pelos outros, precisa mostrar quem você é, o que pensa, o que 
sente e como se comporta nas mais diversas situações. Em poucas palavras, não basta ser 
bom, competente, capaz, habilidoso e experiente; é preciso mostrar tudo isso! 
 
Curiosamente, ao fazer uma breve pesquisa sobre marketing pessoal, ouvi diversas opiniões 
sobre o que isso significava. Para alguns significava criar uma rede de relacionamentos, o 
famoso network, para outros uma boa e bem cuidada aparência. Obviamente todas essas 
opiniões falam um pouco desse precioso e poderoso recurso que, conscientemente você 
precisa, pode e deve desenvolver que é o seu marketing pessoal. 
 
Como, então, fazer um planejamento e desenvolver práticas para oferecer e mostrar o seu 
potencial, suas habilidades e atitudes, e assim possam ser conhecidas e valorizadas? 
 
Sem a pretensão de esgotar o assunto, mas com o intuito de ajudá-lo nessa direção, 
apresento algumas considerações que julgo oportunas para que você cresça e evolua em um 
mercado que se torna cada vez mais exigente e competitivo.  
 
• Postura e Compostura 
Enquanto a postura trata de aspectos corporais, tais como: maneira de andar, sentar, portar-
se nas mais variadas situações, a compostura é o conjunto de ações que denotam boa 
educação. É preciso zelar por boa postura e também a compostura gera boa impressão. 
 
• Aparência 
Lembre-se que você é percebido, observado e analisado também pela aparência, por isso, 
vestir-se bem (não significa com roupas caras e de grifes famosas), mas limpas, ajustadas e 
bem passadas. Pequenos detalhes de asseio corporal, unhas cortadas e limpas, sapatos 
engraxados, cores de roupas combinando e indumentária adequada ao contexto também 
merecem sua atenção. 
 
• Voz e Expressão Corporal 
Curiosamente, um estudo desenvolvido pela Universidade da Califórnia, do que comunicamos o 
conteúdo representa 7%, a voz e suas qualidades 38% e o corpo 55%. Só por esse estudo, 
perceba o quanto é importante cuidar da sua voz, aprimorando a dicção, variações de volume, 
tonalidade e velocidade, expressando conjuntamente as emoções, bem como desenvolvendo a 
expressão corporal, através de gestos adequados, olhar, expressão corporal, causando boa 
impressão nos interlocutores.  
 
• Atitudes Positivas e Pro-ativas  
De nada adianta boa aparência e gestos adequados em uma pessoa pessimista e maledicente. 
É fundamental que você saiba se cuidar, adotar e cultuar atitudes e valores positivos, tais 
como: otimismo, entusiasmo, integridade, bondade, paciência, tolerância e flexibilidade.  
 
• Relacionar-se com pessoas e sentir prazer nisso 
Gostar de conversar e relacionar-se com pessoas é imprescindível. Certos cuidados, tais como: 
cumprimentá-las em seu aniversário, festas de final de ano, desejando um feliz Natal e um 
bom Ano Novo, ou na eventualidade de uma conquista (livro escrito, nascimento de um filho, 
recuperação de uma cirurgia, compra de um bem, um novo emprego ou pelo simples fato de 
ter participado de uma entrevista em uma revista formal ou programa de TV. Lembre-se que 
agradecer presentes e convites também contam pontos).  
 
• Saber falar em público 



Pouco importa saber muito, ter experiência, se na hora que você mais precisa mostrar o seu 
potencial, há timidez ou outros bloqueios que o impedem de falar em público, quer seja em 
uma reunião, aula, palestras ou um simples discurso. Lembre-se de que não somos valorizados 
pelo que sabemos, mas por aquilo que fazemos do que sabemos.  
 
É claro que muitas outras possibilidades poderiam ser sugeridas: ter sempre o seu cartão de 
visitas à mão, fazer visitas, receber pessoas, marcar um almoço ou jantar de vez em quando.  
Mas lembre-se que marketing pessoal não é uma ação isolada ou artificial, mas sim o conjunto 
de ações e atitudes que mostram, na essência, quem você realmente é. 
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