


O executivo trilha uma carreira brilhan
te em instituições financeiras privadas 
e, num determinado momento da vida, 
resolve aceitar uma posição de destaque 
no setor público. Exposto às mazelas 
que esse tipo de posição pode oferecer, 
passa a ter sua competência e conduta 
ética questionadas, e vê seu nome pas
sar dos cadernos de economia para as 
páginas de política dos jornais. Derru
bado do cargo, volta para o mercado 
privado com sua imagem enfraquecida 
e sem o mesmo brilho de antes. Outro, 
com uma reputação construída no co
mando de empresas de telecomunica
ções de grande porte, dá um salto deli
cado na carreira e assume a presidência 
de uma companhia anteriormente en
volvida em escândalos por lavagem de 
dinheiro e sonegação de impostos. Sai 
de lá por divergências com o conselho 
de administração e passa mais de um 

ano tentando se recolocar no mercado. 
Um terceiro, por sua vez, executivo com 
presença constante na mídia quando 
era diretor de uma multinacional em 
expansão, sai para montar sua própria 
"boutique" e seu nome continua sen
do fortemente requisitado e lembrado 
pelo mercado. 

Os casos acima são reais e recentes 
no Brasil. Eles mostram o quanto é im
portante cuidar do maior patrimônio 
que um profissional pode conquistar 
ao longo da carreira: sua marca pessoal. 
0 tema nunca esteve tão em voga como 
agora, na era da transparência e do ime
diatismo. No lugar do sobrenome cor
porativo que acompanhava uma pessoa 
por 20 ou 30 anos entrou um modelo 
em que cada um tem de administrar sua 
própria carreira como se fosse uma em
presa. Simplesmente num dia você pode 
ser bom para uma organização, no dia 

seguinte não mais, e será descartado. 
Há quem se arrepie quando o assunto 

em pauta é marketing pessoal, associan
do o termo à autopromoção exagerada 
ou enganosa e à arrogância. Também 
chega a ser interpretado como sinal de 
insegurança. Mas especialistas em car
reiras garantem que, se bem usada, essa 
marca individual torna-se um instru
mento importante para dar visibilidade 
ao conjunto de ativos que um profissio
nal pode ofertar - é como se fosse um 
exercício de empregabilidade. "Estamos 
no mundo dos 'cloudy'", diz a consultora 
Irene Azevedo, da DBM, referindo-se ao 
termo utilizado no mundo da internet 
em que o usuário tem acesso a deter
minadas tecnologias somente quando 
precisa. "E, nesse universo, você precisa 
ter uma marca forte com todos os inter
locutores para ser lembrado." 

Assim como acontece com uma 



empresa, a criação dessa marca exige es
tratégia e fundamentos, e tudo começa 
em um processo de autoconhecimento. 
A questão envolve fatores que vão além 
da competência técnica, como integri
dade, capacidade de relacionamento, 
postura, valores pessoais e proativida-
de. E o mais importante durante essa 
"venda" é que, da mesma forma que 
ocorre no mundo corporativo, o dis
curso tem de ser verdadeiro e condizer 
com a prática. 

Mas será que os bons resultados al
cançados por um alto executivo, por si 
só, não são suficientes para que ele seja 
reconhecido no mercado? Para o pales
trante e consultor americano Peter Mon
toya, coautor do livro "A Marca Chamada 
Você" (editora DVS), os resultados são, 
sim, uma grande parte da nossa marca 
pessoal, assim como a especialização. 
Mas, em entrevista à Valorlnvesle, ele lem
bra que existem centenas, se não milha
res, de profissionais e donos de empresas 
que atingiram resultados igualmente 
bons, mas que não conseguiram o mes
mo sucesso ou notoriedade. "Minha 
mensagem é clara: especialize-se e rea
lize. Seja responsável por grandes fei
tos, mas certifique-se de que as pessoas 
certas, as que realmente importam para 
você e seu negócio, fiquem sabendo dis
so", afirma o consultor. 

Visibilidade cria credibilidade, acre
dita Montoya. E não se trata de propa
ganda enganosa. A chave, segundo ele, 
é a qualidade. "Autopromoção sem qua
lidade é arrogância, a autopromoção 
com qualidade é um negócio inteligen
te. E quem é verdadeiramente obcecado 
com a qualidade nunca é arrogante, pois 

sabe quão delicada ela é. Qualquer pe
queno erro pode destruir uma marca ou 
reduzir a credibilidade", completa o es
pecialista. "O marketing pessoal ajuda a 
explicar, por meio de conceitos simples, 
como pessoas comuns podem construir 
ou destruir suas carreiras." 

Alessandro Bonorino, diretor de recur
sos humanos da IBM para a América La
tina, acredita que a construção de uma 
marca pessoal está cada vez mais rela
cionada a conteúdo. "Saímos da fase do 
networking, em que tudo ficava muito na 
superficialidade. É importante dedicar 
tempo a relações mais profundas, com 
conversas inteligentes", diz o executivo, 
que reclama não ter mais tempo para se 
dedicar a isso como gostaria. 

Há 16 anos na IBM, Bonorino conta 
que, quando era gerente, reforçava sua 

"marca própria" pela expertise. Mas ago
ra, em um patamar mais elevado da car
reira, ele acredita que a capacidade de 
influenciar e ouvir surte efeito cada vez 
maior sobre sua imagem. Ainda assim, é 
preciso ter cautela. "O primeiro cuidado 
é não se apaixonar pela sua marca, achar 
que ela é maior do que qualquer coisa, 
inclusive maior do que você mesmo", 
aconselha o diretor de RH. 

Moderação e bom senso são, aliás, ter
mos obrigatórios na agenda de quem se 
preocupa em fazer marketing pessoal, 
afirmam os especialistas. Não é difícil 
encontrar executivos que, tomados pela 
vaidade ou até mesmo pela insegurança, 
passam mais tempo do que deveriam 
cuidando de sua agenda pessoal e es
treitando relacionamentos. Assim como 
há outros que gostam tanto de aparecer 
que passam a ser tachados como chatos 
ou puxa-sacos. "Isso não é marketing 
pessoal", garante Lucas Reñe Copelli, 
sócio-diretor da consultoria Vallua, es
pecializada em estratégia, marketing e 
vendas. "Pessoas 'alavancadas' só estão 
naquela posição acima do que efetiva
mente são porque tem gente que acredi
ta nelas. Mas isso não dura muito tempo. 
Em algum momento, a máscara cai." 

Copelli cita três elementos para a cons
trução dessa identidade: aqueles ligados 
à capacidade técnica, de caráter funcio
nal; as características relacionais, como 
empatia e capacidade de relacionamen
to com outras pessoas; e os elementos 
filosóficos, que passam pelas crenças, 
princípios e valores do indivíduo. Para 
chegar a essas definições, é preciso se
guir um roteiro que começa no auto
conhecimento. Descubra quem você é, 



aquilo que você faz de melhor e o que 
faz de pior, explica o consultor. Depois, 
é importante definir quais são os seus 
objetivos e, por último, desenhar estra
tégias que dirão o que você terá de fazer 
para conseguir alcançá-los. "Hoje em dia 
você não separa mais planejamento de 
carreira da marca pessoal, as questões 
são integradas", afirma Copelli. 

Se a autopromoção requer tempo e 
naturalidade para quem está empre
gado, imagine para alguém que está 
na fase de transição de carreira, como 
é o caso do ex-gerente de operações 
e vendas da Bunge, Antonino Gomes. 
Sua marca é preciosa para chamar a 
atenção dos interlocutores que interes
sam. Cada entrevista de emprego é uma 
venda e este é o momento de valorizar 
suas habilidades e mostrar que elas são 
compatíveis às necessidades dos clien
tes. Para acelerar os contatos, Gomes 
tem apostado no networking. Mas, se
gundo ele, com moderação. "Nos rela
cionamentos, você não se vende, você 
conquista as pessoas. É uma semente 
que você planta, o resultado vem natu
ralmente", acredita Gomes, que procu
ra construir sua marca pessoal baseado 
em princípios como lealdade, credibili
dade, humildade e competência. 

Até mesmo o famoso conceito dos 
quatro "Ps" do marketing é aplicado na 
questão pessoal. Produto é aquilo que 
o profissional faz de melhor, preço é o 
valor do trabalho, praça é o público-al-
vo e promoção envolve questões como 
networking, aparência e currículo. "Os 
brasileiros são mais tímidos para fa
zer marketing pessoal por associá-lo 
a coisas negativas, enquanto nos Esta-

dos Unidos e Europa isso é muito mais 
comum", afirma o consultor Marcelo 
Mariaca. Segundo ele, posicionar-se 
adequadamente é importante até mes
mo para um profissional se defender 
caso sua imagem seja mal interpretada. 
"Nem sempre a pessoa esteve envolvida 
em alguma atitude antiética praticada 
em uma empresa", explica. 

De fato, a imagem das pessoas está ex
posta como nunca. Assim como as em
presas que fraudaram a contabilidade 
por anos foram flagradas pela evolução 
dos mecanismos de controle e audito
ria, um profissional também não con
segue mais ser uma fraude por muito 
tempo. "Não existem mais bastidores. 
Esta é a era da transparência", diz Co
pelli, da Vallua. 
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