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Num mercado altamente competitivo, ter um nome forte pode facilitar muito o seu caminho. Para 
isso, tratá-lo como uma marca é fundamental  
 
O simples escutar de um nome evoca em nossa cabeça um conjunto de experiências, impressões 
e sentimentos que temos em relação a determinada pessoa. O nome carrega as características, as 
qualidades e, acima de tudo, a reputação dela. Da mesma forma que marcas são administradas 
por meio de um conjunto de ações para consolidá-las na mente do consumidor, todo profissional 
pode e deve cuidar de seu nome como uma marca pessoal. O chamado self-branding significa 
tornar seu nome uma marca forte no mercado: quem você é, como se define, como se mostra e o 
que projeta para as outras pessoas. Como esse processo acontece? Por meio dos valores nos 
quais acreditamos como profissionais e que definem nossas atitudes, desde a maneira como 
damos bom-dia até como nos vestimos e falamos.  
 
O primeiro passo na construção do self-branding é ter uma visão clara do que se quer atingir. Isso 
inclui seus objetivos e suas ambições. A segunda etapa é determinar o que você tem a oferecer, 
isto é, seu ativo. Faça uma análise de seu currículo, dos projetos que já realizou, de sua rede de 
contatos. É importante ter essas informações por escrito e que elas sejam atualizadas 
regularmente. Assim, você pode acessá-las facilmente. Depois, é necessário que você faça uma 
avaliação da imagem que projeta hoje e do que deve ser aprimorado. Aqui vão algumas 
perguntas para ajudá-lo nessa empreitada: 1) Quando você fala, as pessoas prestam atenção ou 
você é sempre interrompido? 2) Você cumpre seus compromissos? 3) Olha nos olhos das pessoas 
enquanto fala? 4) Seu guarda-roupa é adequado ao ambiente de trabalho e projeta 
profissionalismo antes de qualquer coisa? 5) Você fala de maneira clara e bem articulada? É 
essencial que você saiba como é percebido pelas outras pessoas. Se houver alguém em quem 
confia para conversar sobre esse assunto, aproveite e ve-rifique se sua percepção está correta. 
Essa é uma ótima oportunidade para descobrir o que os outros sabem a seu respeito -- mas você 
não.  
 
A última etapa, e também a mais importante, é definir quais valores você quer projetar. Associe 
seu nome às qualidades que considera importantes. Faça uma lista dos adjetivos que quer ver 
associados à sua imagem. Cada uma de suas ações, um e-mail que você envia, um telefonema 
que dá, como se comporta em eventos e reuniões, cria impressões que ajudam a construir sua 
marca pessoal. Quando suas ações refletem seus valores, as pessoas têm uma idéia clara de 
quem você é.  
 
No decorrer desse processo, seja objetivo e evite levar a análise para o lado emocional. Não se 
trata de provar alguma coisa para alguém. Lembre-se: integridade e honestidade são qualidades 
fundamentais nesse processo -- e para qualquer boa reputação. Você só tem a ganhar.  
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