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Em uma das últimas capas da revista Exame o conhecido escritor Paulo Coelho é apresentado 
como o "Mago do Marketing", o que deve ter disparado rajadas de fantasias sobre marketing 
pessoal nos leitores. No conteúdo da matéria estão exemplos variados de como ele explora o 
magnetismo de seu nome para amealhar milhões. E neste caso, a abordagem não tem nenhuma 
ligação com o faturamento vindo dos livros, mas da pura exploração de sua imagem. Uma leitura 
descomprometida pode levar à conclusão que este estrondoso sucesso nasce de sua capacidade 
de autopromoção e de seu talento no relacionamento com as massas. Apesar destes fatores 
serem relevantes como alavancadores do seu êxito, não podemos esquecer que o ponto de 
partida foi outro bem diferente.  
 
Qual seja, a sua enorme sagacidade em perceber que muitas pessoas gostariam de entrar em 
contato com temas místicos de forma leve e inserida em uma narrativa interessante, e ainda 
serem conduzidas a reflexões sobre seus valores que as fizessem melhorar suas próprias vidas. 
Mais do que perceber, Paulo Coelho soube entregar um resultado absolutamente afinado com a 
demanda que identificara. Aqueles que lêem um de seus livros raramente param no primeiro. 
Geralmente transformam-se em leitores freqüentes, pois gostam de seu estilo. 
 
Lições 
 
Que lição podemos tirar desta análise para nossas próprias vidas (e empresas)? Bastante simples. 
A capacidade de explorar nossa imagem, fazer auto-promoção e lançar mão do que a mídia 
chama de marketing pessoal pode melhorar e potencializar o nosso resultado, mas não pode criá-
lo. Só há uma maneira de criar sucesso: ser útil para as pessoas ou para as organizações em algo 
que elas precisem. Isto mesmo, não adianta ficar pensando em como parecer simpático, ser 
impactante e se destacar da multidão se a hora que todos os olhos se voltarem para você, não 
houver conteúdo para mostrar. Pense nisso: qual é seu conteúdo? Paulo Coelho escreve com 
sintonia absoluta com seus potenciais leitores sobre assuntos que são relevantes para eles. E 
você? Se você ainda não descobriu, posso assegurar que é porque não procurou com cuidado. 
Hower Grardner, eminente médico e psicólogo americano em seu livro Estruturas da Mente 
mostra que todos nós temos pelo menos sete tipos de inteligência e que cada pessoa tem 
algumas delas mais desenvolvidas.  
 
É preciso entender quais são elas e encontrar uma maneira de aplicá-las de forma útil para um 
grupo de pessoas. Um olho para dentro para entender o que você consegue fazer bem e outro 
para fora para identificar o que o mundo está pedindo. Ao encontrar uma boa combinação comece 
a caminhar, pois você encontrou seu caminho.  
 
Depois, fica a critério das ambições de cada um. Aqueles mais reservados podem satisfazer-se 
com pouca ou nenhuma notoriedade, privilegiando o prazer de fazer o que gostam e sabem em 
uma vida confortável. Já os mais expansivos podem usar as ferramentas da autopromoção para 
em uma explosão de imagem alçar níveis maiores de popularidade. Boa sorte a todos. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 jun. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


