


VOCÊ DEU UM duro danado, se sacrificou para erguer 
uma reputação sólida. Às suas costas, sabe o que todos 
dizem: ele é um profissional de marketing muito ino
vador. Ela é uma excelente advogada de patentes. Ele 
sabe tudo sobre o mercado de exportação da Letônia. 
Mas e se, agora, você quisesse mudar essa marca? 

As pessoas se reinventam a toda hora: para assu
mir um novo desafio, fazer um trabalho com mais 
sentido ou refutar percepções que impedem o avan
ço na carreira. Às vezes, a mudança é grande (um ge
rente de serviços financeiros vai para o varejo, um ca
pitalista de risco vira coach pessoal). Às vezes, o "re-
branding" é sutil, como no caso do gestor que quer 
subir, mas antes precisa derrubar a noção de que "não 
é bom com números". Assumir o controle da marca 
pessoal pode significar a diferença entre um trabalho 
insatisfatório e uma carreira gratificante. Longfellow 
já dizia: "Julgamos a nós mesmos pelo que nos senti
mos capazes de fazer, enquanto os outros nos julgam 
por aquilo que já fizemos". Seu caminho pode fazer 
total sentido para você, mas como convencer os ou
tros a aceitar sua nova marca — e levá-la a sério? 

Atualmente, presto consultoria em estratégia e 
marketing a empresas do ranking Fortune 500, a gran
des entidades sem fins lucrativos e a agências gover
namentais. Mas também já fui jornalista, já mexi com 
política, já fui diretora executiva de uma ONG e até 
documentalista — e, em meio a tudo isso, estudei teo
logia em Harvard. Além de fazer meu próprio rebran-
ding, assessorei levas de executivos que buscavam 
um novo rumo. Descobri que há cinco passos cruciais 
para se reinventar no meio empresarial, não importa 
se a mudança almejada é grande ou pequena. 

1. Defina seu destino final 
Mudar de marca não é fácil. Se não traçar muito bem 
seu plano, você acabará confuso — e confundirá os 
outros. Para começar, descubra onde realmente quer 
investir sua energia. Consulte publicações setoriais 
relevantes, informe-se com os outros, tente até uma 
espécie de estágio (que não é mais só para universi
tários; a americana VocationVacations, por exemplo, 
ajuda a pessoa interessada a ir aprender com um pro
fissional — de um capitão de escuna a um criador de 
alpacas a um mestre cervejeiro). Se está tentando su
bir ou se deslocar lateralmente na empresa, veja se 
há um programa de "shadowing" ou de ano sabático 

— e busque um mentor que possa orientá-lo. 
Em seguida é preciso adquirir a capacitação 

necessária para o novo caminho. Se passou a última 
década criando games de computador, você talvez 
entenda a tecnologia melhor do que ninguém na em
presa. Mas, se quiser ir trabalhar com o marketing de 
videogames, tarimba técnica não basta; pergunte a si 
mesmo o que mais precisa saber — e como aprendê-
lo. No caso de Heather, uma gerente do terceiro setor 
que decidiu converter o interesse por engenharia de 
transportes numa nova carreira, isso significou inves
tir num doutorado e desenvolver o know-how desde 
o início como assistente de pesquisa na instituição de 
ensino. Adquirir a capacitação exigida lhe dará con
fiança para começar a alardear sua nova identidade — 
e a credibilidade necessária para assumi-la. 

2. Tire proveito daquilo que o diferencia 
Qual sua "proposição de vendas" singular? É disso 
que os outros vão lembrar — e é possível tirar partido 
dela. Ao perder popularidade para uma nova leva de 
comentaristas políticos ainda mais de direita, a ame
ricana Ann Coulter teve de se reinventar. Em vez de 
descartar totalmente a marca antiga, reconfigurou-
a para competir no novo mercado. Aproveitando a 
combinação única de loura fatal e voz conservadora, 
Coulter hoje corteja o eleitor homossexual republica
no que gosta de seu discurso inflamatório. 

Como bem entendeu Coulter, a experiência an
terior pode dar um colorido distinto à nova marca e 
ajudá-lo a se destacar. Heather, a gerente oriunda do 
terceiro setor, diz: "Busquei oferecer o valor agrega
do de ter uma perspectiva distinta". Aos novos co
legas de engenharia, dizia: "Vocês sabem construir 
estradas. Mas eu trabalhei na comunidade onde a es
trada vai ser construída e sei qual o impacto sobre as 
pessoas". E completa: "Foi assim que abri portas". 

Para encerrar, tire proveito de traços que o distin
guem ainda que não sejam estritamente relevantes 
para sua ocupação. Robert Reich, ex-secretário de 
Trabalho dos Estados Unidos e meu patrão anterior 
(fui diretora de comunicação quando ele disputou 
o governo do estado de Massachusetts), não mede 
mais de um metro e meio. Reich sabia que, ao vê-lo 
pela primeira vez, as pessoas se surpreendiam — e 
não queria que isso fosse motivo de distração. Logo, 
diante de uma plateia ia logo fazendo alguma piada 
com sua altura para quebrar o gelo; pelo mesmo mo
tivo, deu a suas memórias de campanha o título I'll 
Be Short. Gostando ou não, "short" era parte de sua 
marca — e ele soube explorá-la muito bem. 



3. Construa uma narrativa 
Você foi um premiado colunista de economia... e ago
ra quer ser crítico de restaurante? É parte da nature
za humana ter muitos interesses, buscar novas expe
riências, querer aprender coisas novas. Infelizmente, 
para muitos isso é sinal de diletantismo. Não é justo, 
mas para proteger sua marca pessoal é preciso uma 
narrativa coerente que explique como seu passado 
se encaixa no presente. "Costumava escrever sobre 
o lado econômico de vários setores, incluindo o de 
alimentação", diria. "Percebi que meu conhecimen
to sobre tendências agrícolas e sobre o lado financei
ro de empresas me permitia cobrir restaurantes com 
uma perspectiva distinta." É como numa entrevista 
de emprego: a pessoa converte o que poderia ser con
siderado uma falha ("Ele não entende nada de comi
da, pois foi repórter de economia por 20 anos") num 
ponto forte do qual todos se lembrarão ("Ele tem 
uma visão distinta do setor alimentício, pois tem um 
conhecimento que a maioria dos outros não tem"). 

0 segredo é não explicar a transição em termos 
de seus interesses ("Estava cansado do meu trabalho. 
Quis tentar outra coisa", ou "Estou numa jornada pa
ra descobrir meu verdadeiro eu"), mas se concentrar 
no valor que sua experiência prévia traz. Dependen
do do lugar, é algo muito relevante para quem aca
bou de sair da faculdade — gente cujas primeiras 
oportunidades profissionais foram abaladas pela cri
se. Uma temporada na cozinha de um fast food po
de não ser ideal para o currículo, mas a pessoa pode 
receber crédito por ter aprendido coisas valiosas na 
linha de frente de uma organização de atendimento 
ao cliente — se souber contar bem sua história. 

Uma ressalva: a narrativa deve ser coerente com 
seu passado. Políticos volta e meia são criticados por 
mudanças de personalidade obviamente ditadas por 
pesquisas (basta ver, nos EUA, a fracassada tentativa 
de Al Gore na campanha presidencial de 2000, quan
do o candidato tentou passar de salvador do planeta 
a defensor aguerrido do proletariado numa luta do 

"povo contra o poder"). O leitor também será rapida
mente denunciado se der a impressão de estar aban
donando suas raízes, maquiando os fatos ou ignoran
do seu passado. No ano passado, nos EUA, foi comen-
tadíssima a saída de Alex Bogusky da Crispin Porter + 
Bogusky — agência de publicidade famosa pelo traba
lho para empresas como Burger King e Coca-Cola. Bo
gusky deixou a publicidade para defender causas am
bientais e tocar um centro de ativistas no Colorado. Es
se rebranding socialmente consciente foi diretamente 
questionado num perfil na revista Fast Company que 

citava uma série de ex-funcionários atacando seu esti
lo de gestão supostamente abrasivo. Um bom rebran
ding não significa inventar uma nova "persona" — é, 
antes, uma mudança de ênfase que deveria levar os 
outros a dizer: "Consigo ver você nesse papel". 

4. Apresente-se de novo 
Tendo assumido a nova marca, fazer novos contatos 
é a parte fácil, pois aceitarão seu novo eu sem ressal
vas. O difícil é se reapresentar aos contatos atuais. 

O fato é que grande maioria das pessoas não es
tá prestando muita atenção a você. Isso significa que 
sua percepção provavelmente está desatualizada (em 
coisa de anos) — e não por culpa delas. Com centenas 
(ou milhares) de amigos no Facebook e contatos so
ciais vagos, não dá para esperar que todo mundo se 
lembre dos detalhes da nossa vida. Logo, precisamos 
reeducar estrategicamente nossos amigos e conhe
cidos — pois são eles que irão comprar de nós, reco
mendar-nos ou abrir a porta para um novo trabalho. 

Primeiro, certifique-se que todos os seus pontos de 
contato (Facebook, Linkedln, site pessoal e por aí vai) 
sejam atualizados e coesos. Jason, um prestador de 
serviços de TI radicado em Nova York, tinha um prós
pero negócio de administração direta de banco de da
dos. Quando tentou se reinventar como consultor de 
estratégia de TI, lançou um novo site e uma newslet
ter eletrônica para garantir que estivesse enviando a 
clientes e colegas a mensagem certa. Não esqueça de 
fazer contato, por telefone ou e-mail, com todos aque
les em sua lista — individualmente — para informá-
los de seu novo caminho e, quando pertinente, pedir 
ajuda, conselhos ou negócios (um e-mail coletivo po
de ser um começo, mas é comum não ser lido). 

Em certos casos, também é preciso, nessa reapre-
sentação, abordar percepções negativas — tendo o 
cuidado de ser fiel ao comportamento novo, aque
le que reflete melhor suas aspirações. Antes de sua 
vitória para o Senado americano, Al Franken era co
nhecido pela comédia política altamente partidária 
(incluindo o livro Rush Limbaugh Is a Big Fat Idiot) e 
pelo histrionismo (incluindo duelos verbais com Bill 
O'Reilly). Mas, durante a campanha e uma vez no Se
nado, Franken se limitou a um humor mais cordial, 
se esforçando para forjar relações bipartidárias, con
centrando-se em questões sérias de política pública 
e marcando, logo cedo, vários gols legislativos. 

Também é preciso pensar estrategicamente sobre 
sua "reapresentação". Seria possível se envolver em 
projetos que exibam seus interesses e habilidades 
novos (ou o ajudem a desenvolvê-los)? 0 trabalho 



voluntário em campanhas políticas ou causas bene
ficentes é um meio bem visível de fazer novos conta
tos e adquirir novas habilidades. Aproveitar oportu
nidades dentro da empresa é outro. Se estiverem lan
çando uma iniciativa importante, participe. Se a con
corrência for acirrada, assuma tarefas que outros não 
querem (como funções administrativas), mas que o 
ajudarão a conhecer gente e fazer contatos cruciais. 

5. Prove seu valor 
Todo estudante de arte tem um portfólio pronto para 
ser mostrado a qualquer momento. No meio empre
sarial, não é diferente. Há uma grande distância en
tre saber que alguém lançou um novo negócio e acre
ditar que essa pessoa fará um bom trabalho para os 
clientes. Posso gostar muito de alguém, mas se não 
tiver provas de sua habilidade vou hesitar em arris
car minha reputação ao indicá-lo para terceiros. 

É aí que entram blogs, podcasts, videocasts e ou
tras mídias sociais. O primeiro passo é registrar seu 
domínio na internet e começar a produzir proprieda
de intelectual singular. O segundo, mais crítico, é ga
rantir que esse material seja realmente de valor. Uma 
pessoa pode estabelecer rapidamente sua tarimba se 
ajudar os outros a resolver um problema ou fazer al
go de maneira melhor. Foi o que fez Brian Clark (ne
nhum parentesco), um ex-advogado que criou o site 
Copyblogger e atraiu um enorme público com posts 
cheios de dicas para melhorar o conteúdo da web e 
conquistar seguidores na rede. Lançar um conteúdo 
de sua autoria na internet permite que clientes po--
tenciais ou empresas provem sua abordagem antes 
de assumir grandes compromissos (um designer grá
fico, por exemplo, pode conquistar uma grande con
ta se seus contatos puderem conferir uma galeria de 
imagens de logotipos de empresas por ele criados). 

Tendo demonstrado sua capacidade, associe-se a 
grandes organizações da área para solidificar sua no
va marca. Faça um esforço concentrado para publicar 
em revistas respeitadas, falar em congressos do setor 

ou assumir um papel de liderança na associação da 
classe. A visibilidade, os contatos e a credibilidade 
resultantes podem dar grandes dividendos. Quando 
o consultor Alan Weiss assumiu a presidência da Na
tional Speakers Association [entidade americana que 
reúne palestrantes profissionais] na região da Nova 
Inglaterra em meados da década de 1990, a posição 
de destaque lhe trouxe não só novos negócios (US$ 
250 mil de sua renda vêm diretamente daí), mas tam
bém o ajudou a ampliar sua reputação e a criar outras 
coisas (Weiss lançou dois livros sobre como falar em 
público e agora dá treinamento de alto nível). 

Para encerrar, nesse novo caminho é preciso ser 
coerente e comprometido. O desejo de conquistar 
projetos internacionais não irá longe se a pessoa não 
aprender outras línguas ou as sutilezas de outras cul
turas. E doar uma só vez a uma causa filantrópica é 
bom, mas rapidamente esquecido. O segredo é o es
forço continuado. Michael Milken — conhecido no 
passado como o figurão da década de 1980 preso por 
crimes financeiros — reergueu radicalmente a repu
tação com mais de três décadas de comprometida fi
lantropia. Milken arrecadou milhões de dólares para 
a luta contra males como câncer de próstata, mela-
noma e epilepsia. Em 2004, uma reportagem de capa 
na revista Fortune (um mega-rebranding) o identifi
cava como "The Man Who Changed Medicine". 

Vestígios de sua velha marca, sobretudo na era da 
internet, nunca irão desaparecer por completo. E não 
faz mal — desde que esteja consciente de tudo o que 
aprendeu no caminho. O desafio é ser estratégico na 
hora de determinar como quer ser percebido, criar 
uma narrativa convincente que explique sua evolu
ção e, em seguida, difundir essa mensagem. Pense 
nisso como uma "otimização de ferramenta de bus
ca" para sua vida: quanto mais contatos fizer e quan
to mais valor e conteúdo adicionar regularmente ao 
fluxo, mais provável é que sua nova marca seja co
nhecida, reconhecida e procurada. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 3, p. 46-49, mar. 2011.




