
O que mais se ouve falar
hoje em dia é que devemos
desenvolver o nosso Marke-
ting Pessoal para estarmos
"plugados" no campo profis-
sional e pessoal, respectiva-
mente, e obtermos sucesso no
dia-a-dia. Isso não deixa de
ser verdade, porém, essa for-
ma de conduta está deixando
as pessoas ligadas no "auto-
mático" e fazendo com que
cias resistam a registrar sua
marca, ou, pior, nem sequer
se dêem conta de que estão
utilizando tudo o que lêem,
vêem ou ouvem em revistas,
matérias, palestras e absor-
vem praticamente tudo. Ou
seja, não descartam aquilo
que não interessa ou que nada
tem a ver com o seu perfil.

Durante muitos anos ve-
nho dizendo que você, uma
marca registrada, deve cami-
nhar paralelamente com a
ajuda do marketing pessoal,
mas o que venho percebendo
é que o marketing pessoal
está em primeiro plano e a
sua marca registrada em se-
gundo. Veja bem, não quero
transmitir o fim do marke-
ting pessoal, mas a sua mar-
ca registrada deve estar em
primeiro plano em sua vida,

pois você deve ter seus prin-
cípios e argumentos para
prosperar. Caso contrário,
sua marca ficará para segun-
do plano, que é você.

A marca registrada deve
ser pessoal e intransferível e
criada por pessoas felizes.
Esta é uma frase de que eu não
abro mão, mas abri mão do
marketing pessoal, pois quan-
do você registrar sua marca
tudo se unificará. Pense nisso,
pois a partir do momento que
você for uma marca registra-
da, já terá desenvolvido o seu
marketing pessoal, mas deve-
ra registrar sua marca primei-
ramente, depois o seu marke-
ting pessoal já estará pronto,
mas partindo de você!

Você: uma marca registra-
da é como nossa impressão di-
gital, cada um tem a sua total-
mente diferente e é isso que o
mercado de trabalho quer e

exige, que você se destaque en-
tre os demais, não seja apenas
mais um entre tantos profis
sionais e, lógico, exímios pro-
fissionais. Imagine, então, um
profissional destacado como
você: uma marca registrada.
Não é espetacular?

Bem, o tamanho do nosso
sucesso está de acordo com o
que somos e mostramos ser.
Mas é importante lembrar que
o simples uso do marketing
pessoal como ferramenta não
é suficiente. Mude a conduta,
como citei anteriormente e re-
gistre sua marca primeiro.

Cada um de nós tem talen-
tos que podem ser aprimora-
dos e desenvolvidos em busca
da nossa identidade. Temos
exemplos de "craques em fu-
tebol", "protagonistas em ci-
nemas" e "campeões de Fór-
mula!" cuja "marca registrada"
já está determinada. O rés-



tante são meros coadjuvan-
tes que apenas se uti l izaram
do marketing pessoal, mas
ainda não desenvolveram
sua marca.

O tempo não espera nin-
guém. Por isso, pare de espe-
rar que você seja reconhecido
pelas virtudes e vocações na-
turais de sua marca. Certa-
mente você poderá registrar
sua marca, mas não antes de
ser reconhecido pelo que fez,
não antes de sua marca virar.

É óbvio que para você re-

gistrar sua marca, ou melhor,
ser reconhecido no mercado
de trabalho não será de um
dia para o outro. Mas se você
não der o "start", os anos vão
passar e não irão esperá-lo
até que você decida. Primeiro,
irá comer muita grama, por-
tas poderão não se abrir, difi-
culdades irão surgir, mas do-
ravante poderá se deliciar
com os frutos. Persista.

Outro quesito importante é
valorizar os talentos e vocações
de sua "marca", mas não basta
você ter sido valorizado com
seus talentos, se você mesmo
não se valorizar. Desbravar no-

vos mercados e oportunidades
vale muito mais do que um mer-
cado já explorado e muitas vezes
saturado. Portanto, vamos des-
bravar os mercados e as oportu-
nidades que existem em você.

Para isso, crie formas de con-
duta para o seu dia-a-dia e pas-
sos que irão ajudá-lo a ser Você:
Uma Marca Registrada.
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