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Marketing Pessoal 

Esse curso de Marketing Pessoal irá oferecer técnicas para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, com a evolução do mundo 
profissional a competência das pessoas está cada vez maior, com isso 
se gera cada vez mais concorrência entre uma posição de sucesso no 
mercado de trabalho. O Marketing Pessoal trás ao praticante de suas 
caracterísitcas várias formas de se destacar como pessoa, visando 
melhorar seu autoconhecimento e desenvolvimento da sua 
apresentação para outras pessoas.  
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01 - Introdução 

  

O Que É Marketing Pessoal? 

Marketing pessoal é um tema relacionado a sua apresentação pessoal, 
assim como num PITCH onde é realizado uma apresentação, uma 
conversa rápida sobre um produto e ou negócio no Marketing pessoal 
essa apresentação é baseada em você, no que você considera 
importante falar sobre você em um determinado local. 

 

Marketing Pessoal - Exemplo de PITCH 

Confira um exemplo de PITCH em uma entrevista de emprego... 

Entrevistado: Olá, bom dia! Tudo bem 
com você? Me chamo Júnior e gostaria 
de saber como posso contribuir para 
que possamos iniciar a entrevista? 

Entrevistador: Olá Júnior, bom dia! 
Estou bem, obrigado por perguntar. 
Gostaria que me falasse um pouco de 
você, quais são suas características? 
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Entrevistado: Bem, inicialmente o que posso dizer sobre mim é que 
possuo uma boa capacidade de adaptação, estou sempre aprendendo 
com as tarefas designadas a mim e procurando melhorar o 
desempenho sobre elas, tenho facilidade em comunicação seja pessoal 
ou por telefone, procuro ser pontual com meus compromissos e estou 
sempre disposto para solicitações da empresa. 

Entrevistador: Muito bem, bacana! 

Treine Sua Apresentação Pessoal 

Uma pessoa sem experiência ou 
qualificação profissional, porém, 
com facilidade em comunicação e 
apresentação pessoal pode 
facilmente ser mais bem vista 
numa entrevista, palestra, ou 
apresentação do que uma pessoa 
com qualificações técnicas e 
experiência, porém que não possuí 
uma boa comunicação. 

Treine a apresentação pessoal, treine falar sobre o que você tem de 
melhor, estude seu produto e suas vantagens caso você trabalhe ou 
deseje trabalhar com vendas, isto irá lhe ajudar a quebrar barreiras! 

 

02 - O Que É Marketing Pessoal? 

Marketing Tradicional E Marketing Pessoal 

O Marketing tradicional é aquele que 
fortalece o produto ou serviço 
comercializado, fortalece também a marca 
do qual ele faz parte. No Marketing Pessoal 
a ideia é semelhante, porém, esse 
fortalecimento é de sua própria imagem, 
você cria estratégias que permitem 
agregar valor a sua imagem pessoal, desta 
maneira, você ganha credibilidade com o 
que está apresentando e tem mais 
facilidade em conquistar seu objetivo final. 
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Imagem Pessoal E Imagem Profissional 

Tanto sua imagem pessoal quanto imagem profissional vêm de você 
mesmo, ambas imagens 
caminham juntas, elas refletem 
seu humor, sua postura, suas 
atitudes e a forma como você 
mesmo se julga. O Marketing 
Pessoal não é vender uma 
imagem daquilo que você não é, 
mas sim, vender seus atributos, 
as melhores características que 
você tem, a clientes, pessoas, 
empresas etc. 

  

Tripé Do Marketing Pessoal - Identidade 

Para entender quais características da sua identidade, sua marca, 
primeiramente pergunte a si mesmo, escreva essas dúvidas e pense 
nas respostas. Quem você é? Como você é? Quais características 
marcam você? Que competências você tem?  

Além de suas respostas, 
pense de um modo geral 
como as pessoas te veem. 
Você possuí vários amigos? 
Lembram de você numa 
ocasião importante? E no 
trabalho tem vários colegas 
de trabalho? Eles ouvem 
com atenção quando você 
conversa com eles? Te 
respeitam?  
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Visibilidade – Divulgue Suas Características 

Divulgue seu trabalho, apresente suas principais características e 
ideias a seus colegas, amigos, clientes, empresas. Se você não 
apresenta as informações, essas pessoas não terão como saber como 
você se comporta, o que faz e assim você não terá credibilidade com 
elas. 

 

Percepção – Como Sua Imagem É Vista? 

Preste atenção no que as pessoas dizem sobre você, o feedback dessas 
pessoas irá te ajudar em sua percepção do que você é, e como se 
comporta. Com base nisto procure melhorar seus pontos negativos e 
reforce seus pontos positivos. 

 

03 - Importância Do Marketing Pessoal E As Com-
petências Fundamentais 

Competição No Mercado De Trabalho 

Com o passar dos anos o Marketing pessoal foi se tornando uma 
ferramenta cada vez mais importante, isto, porque a competitividade 
entre as pessoas, empresas está cada vez maior, cada vez mais se tem 
profissionais com um bom currículo com uma boa comunicação 
concorrendo pelo mesmo objetivo, pelo mesmo emprego. Assim, o 
Marketing Pessoal irá te levar num ponto à frente de pessoas que não 
conhecem as técnicas dessa ferramenta.  
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Importância Do Mkt. Pessoal Na Evolução Tecnológica 

Muitas profissões com o passar dos anos 
foram descontinuadas ou não possuem 
mais o mesmo impacto positivo sobre o 
mercado de trabalho, porém, algo que 
está sempre andando lado a lado com a 
evolução é a tecnologia, tudo hoje é 
digital. As empresas estão procurando se 
adaptar as tecnologias, mas será que 
você está procurando também se adaptar 
a elas? O papel do Marketing pessoal 
nessa evolução é fazer com que você se 

pergunte o que eu preciso para atender essas empresas que buscam 
pelas novidades tecnológicas? Ou num outro ponto de vista, o que eu 
posso aprender sobre tecnologia para que eu possa aplicar sobre minha 
empresa, meu negócio e ter um grande impacto positivo no mercado? 

 

Competências Do Profissional Atual 

 Marketing Pessoal e Profissional 

 Liderança e Iniciativa 

 Criatividade e Capacidade de solucionar problemas 

 Comunicação eficaz 

 Conhecimento específico naquilo que se faz e uma visão global 
da sua área de atuação 

 Relacionamento interpessoal e relacionamento intrapessoal 

 Capacidade de adaptação, resiliência 

 Atualização constante 

 Motivação e superação 

 Ser um eterno aprendiz 
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04 - Como Fazer Um Projeto De Vida 

Estratégias De Como Fazer Marketing Pessoal 

Estabeleça um projeto de vida: Crie metas pessoais e profissionais, 
para que não fique sem motivação em suas ações, sem rumo, é preciso 
ter um foco, um norte que irá te levar a um objetivo. 

Importante: Escreva sempre suas metas! 

  

 

Estude e utilize as metas smart:  As metas smart são reconhecidas 
com uma técnica que te permite organizar a construção de seus 
objetivos.  

Por exemplo, se você deseja comprar 
um carro de luxo, cujo valor está 
bastante distante dos valores de suas 
economias, as metas smart irão lhe 
fazer pensar e entender qual é a sua 
situação atual e o que você irá 
precisar fazer e também quanto 
tempo irá levar para alcançar o seu 
objetivo. 
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Peça Um Feedback De Suas Metas Para Pessoas De 
Confiança 

Mostre suas metas smart para uma pessoa de confiança, peça a opinião 
dela e se ela não entender explique a ela, isto irá te ajudar a praticar 
também seu marketing pessoal.  

Lembre-se é importante estabelecer 
metas de curto, médio e longo 
prazo, assim as metas de curto irão 
te motivar a alcançar metas de 
médio prazo e o mesmo para as de 
médio prazo que te farão alcançar 
as metas de longo prazo. Metas 
muito distintas uma das outras 
poderão te fazer desanimar por 
demorarem muito tempo para se 
ter um resultado. 

  

Crie Metas Para Seu Desenvolvimento Pessoal 

Na construção de suas metas, não foque apenas em sua evolução 
financeira, em uma viagem ou num cargo maior em seu trabalho, foque 
em seu desenvolvimento pessoal, estabeleça metas como ler um ou 
dois livros por ano caso você não tenha o habito de leitura e estabeleça 
a meta de iniciar e concluir cursos para sua formação. Praticando seu 
desenvolvimento pessoal as outras metas serão facilmente alcançadas. 
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05 - Como Fazer Marca Pessoal 

 Pense Em Você Como Um Produto 

 Ao vender um produto, um vendedor costuma apresentar todos os 
benefícios que aquele produto poderá oferecer, por exemplo na venda 
de um relógio, o vendedor poderá informar que o relógio é um modelo 
digital e analógico, que possuí uma pulseira resistente com garantia de 
fabricação de 1 ano, que aquele relógio é a prova d’água, então se tem 
vários benefícios que podem ser apresentados num produto, para isto 
basta que o vendedor estude sobre aquele produto, sobre o que ele 
está vendendo. 

 

No Marketing pessoal, para a criação de sua marca pessoal é a mesma 
ideia, basta que você pratique suas respostas colocando você mesmo 
em diferentes tipos de situações em que hajam determinadas 
perguntas sobre você. 
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Perguntas A Praticar 

Durante sua prática pessoal, não se preocupe em responder “certo” ou 
“errado”, apenas descreva as respostas com suas palavras, através das 
perguntas a seguir: 

 O que você como pessoa, profissional consegue contribuir para 
resolver problemas de pessoas e empresas? 

 Quais aspectos você precisa desenvolver? 

 O que te diferencia das demais pessoas? 

 Por que eu lhe contrataria e não outro candidato? 

 Quem você é? 

 Qual sua origem? 

Lembre-se: Pensar nas respostas e responder as perguntas não é algo 
fácil, mas quando conseguir terminar de responder você já estará 
quebrando uma dificuldade de si próprio. 

 

 

 

 

 



16 Marketing Pessoal V5 

06 - Exercício De Autoconhecimento 

Sobre Você - O Que Você Faz Quais Suas Ocupações? 

As perguntas que serão colocadas nesta aula são ótimas para praticar 
seu autoconhecimento. Nelas você pode interpretar estando no 
trabalho, na escola e até mesmo em seu dia a dia. A seguir serão 
colocados exemplos de uma das perguntas para que você entenda 
melhor o processo de descrição das respostas e em seguida serão 
coladas apenas as perguntas para sua prática pessoal. 

 

O Que Você Faz Quais Suas Ocupações? - No Trabalho  

R: Você pode descrever com 
detalhes quais atividades você 
executa, como bater o ponto 
ao chegar na empresa, criar 
conteúdo, editar estes 
conteúdos, ter ideias, vender 
produtos etc.  

 

 

  

O Que Você Faz Quais Suas Ocupações? – Na Escola 

R: As matérias que você mais 
vê durante a semana, as 
lições que ficaram mais 
presentes em sua memória, 
que você teve mais facilidade 
em aprender e se você acha 
importante praticar outras 
matérias que não são tão 
vistas fora da escola. 
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O Que Você Faz Quais Suas Ocupações? – Dia a dia 

R: Durante seu dia a dia, ter 
o costume de ler, realizar 
atividades voluntárias ou 
sociais, participar de 
palestras, teatros etc. 

 

 

 

  

Perguntas Que Auxiliam No Autoconhecimento 

Lembre-se: Pratique as respostas estando no trabalho, escola e dia a 
dia se possível. 

 Qual é a sua formação? 

 Qual a imagem que você passa para as outras pessoas? 

 O que você tem a oferecer para as outras pessoas? 

 Quais são os seus pontos fortes, suas qualidades? 

 Quais são os seus sonhos? 

 Quais foram suas maiores conquistas? 

 Quais foram suas maiores derrotas? 

 O que você aprendeu com suas conquistas e suas derrotas? 

 Que outras lições você tirou da vida e que você não esquece? 

 Quais seus pontos a melhorar? 

 Qual o seu legado (O que você conseguiu contribuir durante sua 
vida até aqui)? 

 Se você fosse um produto quais seriam suas características 
mais marcantes? 
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Missão, Visão E Valores 

Estes três pontos são questionados em entrevistas e atividades de 
empresas. É importante entendê-los para que você esteja preparado 
na hora de responder. 

Missão: Seu objetivo o que você deseja fazer ou faz para colaborar 
com a empresa. 

Visão: É o seu olhar para o futuro, a empresa quer saber onde você 
deseja chegar, o que quer conquistar dentro dela.  

Valores: São as suas características que irão te ajudar a conquistar 
sua missão e visão. Você deve relatar o que você acha importante ter 
como regra pessoal para alcançar sua missão e sua visão dentro da 
empresa. Exemplo: Meu principal valor na empresa é sempre manter 
a organização e respeito entre meus colegas de trabalho, prejudicar 
algum colega para benefício próprio não é uma opção. 

 

07 - Estratégias De Marketing Pessoal 

 Equilibre Suas Estratégias 

Um dos principais pontos no Marketing pessoal é ter uma visão, um 
autoconhecimento sobre si mesmo, saber o que dizer em determinadas 
situações no tempo certo, praticar e executar suas ações. Para que se 
tenha sucesso na execução de sua estratégia é preciso mostrar seu 
trabalho, suas ideias, sua missão, visão e valores. 
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Mas é preciso tomar cuidado, mostrar não quer dizer se aparecer o 
tempo todo, divulgar suas informações em todos os locais 
independente do assunto que está sendo tratado, chamar a atenção 
em todas as palestrar que participar, criar postagens, comentários em 
redes sociais em páginas de outras empresas. Saiba dosar sua 
apresentação, é importante entender quais assuntos abrangem sua 
área e focar apenas neles, é interessante participar de outras palestras 
ou workshops, aprender, participar, mas ao mesmo tempo é 
interessante também formar suas próprias ideias, apresentações e se 
comunicar com pessoas da sua área. 

  

Estratégia Com Base Em Seu Objetivo 

Certamente você já pensou qual é o seu objetivo, mas se ainda não 
pensou pare e analise essas perguntas: Meu objetivo é se tornar um 
profissional mais qualificado? Meu objetivo é ter mais clientes em 
minha empresa? Meu objetivo é ler mais? 

Pensou em seu objetivo? Então com base nele trace sua estratégia, por 
exemplo se o seu objetivo é se tornar um profissional mais qualificado, 
procure por cursos em sua área, comece a fazê-los o mais rápido 
possível, estude conteúdos relacionados ao seu curso em sua casa, em 
suas horas vagas, tire o máximo de aprendizado desse conteúdo. Trace 
sua estratégia, anote todos os passos que irá tomar, assim você irá 
criar um compromisso consigo mesmo. 
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Aproveite As Oportunidades 

Aproveite ao máximo 
as oportunidades que 
estão relacionadas ao 
seu objetivo, sua área 
de interesse, conheça 
pessoas que possuem 
os mesmos objetivos 
que você, se apresente, 
apresente seu trabalho, 
colete contatos e 
busque por clientes 
interessados em seu 
produto. 

 

08 - Como Fazer Comunicação Assertiva 

Observe Sua Comunicação 

O primeiro passo para uma comunicação assertiva é identificar o seu 
tipo de comunicação, saber se você é uma pessoa que tem uma 
comunicação mais aberta, gosta de falar expor suas ideias ou se é uma 
pessoa mais reservada que prefere observar, analisar e em alguns 
casos comentar sobre o que pensa. 

 

Uma boa maneira de identificar o seu tipo de comunicação é solicitar 
um feedback para familiares, amigos, pessoas próximas a você, 
pergunte a elas como elas o vêm durante a comunicação se é essa 
pessoa mais aberta ou reservada.  
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Atenção A Exageros Na Comunicação 

Novamente comentaremos sobre o 
equilíbrio, é importante saber 
dosar a forma com que você se 
comunica também, expor suas 
ideias, se comunicar bem é algo 
bom, porém, evite comentar em 
todos os assuntos, atropelar quem 
está explicando, ouça mais e saiba 
o momento certo de expor sua 
opinião. O mesmo para quem é 

mais reservado, ser reservado de mais também é um problema, só 
observar sem comentar nada ou expor alguma ideia não é produtivo 
dá a sensação de que você não se importa ou não está prestando a 
atenção no que a outra pessoa está dizendo.  

Saber ouvir e falar nos momentos certos é a melhor forma de se 
comunicar.  

 

Praticar Dribla O Medo De Se Comunicar 

Se baseie em palestrantes que você 
acha que tem uma boa 
comunicação, use termos, gestos, e 
frases que surgem bons efeitos em 
sua percepção.  

Leia mais. Enquanto mais você 
pratica a leitura mais facilidade com 
a formação de frases você terá, o 
mesmo para a escrita, quando você 

relata suas ideias, pensamentos por escrito você trabalha a formação 
de frases, desenvolve ideias o que irá influenciar em sua forma de falar. 

  

Evite Contar Vantagens 

Ninguém gosta de pessoas que se acham, que gostam de relatar o 
tempo todo o que fazem, de comparar suas ações com a de outras 
pessoas e até criticar as ações dessas outras pessoas. Contar 
vantagem é algo negativo, deve ser evitado. 
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09 - Apresentação Pessoal (Parte 1) 

Aparência E Vestimenta 

É importante ressaltar que sua aparência, suas vestes e sua postura 
refletem na forma como outras pessoas realizam uma primeira 
impressão sobre você.  

Por mais que pareça incorreto as pessoas fazerem uma análise com 
base na aparência e não no conteúdo que ela tem a apresentar as 
pessoas fazem esse julgamento de maneira automática, é da natureza 
humana. 

O ideal para manter uma boa primeira impressão é analisar cada caso, 
procurar saber mais detalhes sobre o local que você irá se apresentar 
e sabendo dos detalhes se for um local mais descontraído por exemplo, 
opte por uma camisa social, calça social ou calça jeans e leve consigo 
um paletó ou blazer para que tenha uma opção mais formal se surgir 
algum imprevisto. 

 

Exemplos De Padrões De Vestimenta 

SOCIAL (CLÁSSICO): 

     

DESPOJADO: 
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Cuidado Com A Moda E Os Modismos 

Fique atento aos modismos, 
nem sempre o que está na 
moda pode ser a melhor 
alternativa para você aderir, 
opte pelo que você entende 
ser apropriado para suas 
atividades, cada ambiente 
possuí uma apropriação 
diferente, ela irá variar de 
acordo com o assunto que 
você irá tratar. 

 

10 - Apresentação Pessoal (Parte 2) 

 Vestimenta - Padrão De Cores 

Saber o que as cores proporcionam nas vestimentas é uma dica 
importante na hora de escolher suas roupas. As cores escuras por 
exemplo, passam uma sensação, uma ideia de emagrecimento para 
quem as utiliza, além disto as cores escuras passam uma imagem de 
uma pessoa mais séria, de segurança, dando mais credibilidade a 
pessoa. Usar vestes mais escuras com esse tipo de público pode causar 
um certo desconforto. 
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Vestimenta – Mescla De Cores 

Tendo a consciência de que 
as vestes escuras trazem a 
seriedade e segurança e as 
vestes claras a juventude e 
descontração é possível e 
até recomendado usar a 
mesclas de cores entre as 
vestes, como por exemplo 
um paletó ou blazer azul 
escuro e uma camisa mais 
clara, usar a variação 
também com calças 
utilizando calças de sarja num tom mais claro com paletós mais 
escuros, neste caso num ambiente mais descontraído, é claro que 
como dito anteriormente as vestes irão variar de acordo com o 
ambiente que você irá e assim como em outras situações é sempre 
importante equilibrar as decisões. 

 

Características Comuns Vestes E Acessórios 

 Além da mescla de cores que é uma 
característica bastante comum entre os 
profissionais, existe também a opção do jeans 
que em muitas situações funciona bem com uma 
camisa, cinto e um paletó por cima, porém, é 

preciso tomar certo cuidado com a escolha dele, a alguns modelos mais 
despojados, rasgados, com lavagens customizadas que podem chamar 
uma atenção que talvez não seja apropriada para aquele momento, na 
dúvida, opte por algo mais casual, um jeans mais simples com uma 
lavagem uniforme e sem muitos detalhes. 

Outro ponto a se atentar é o excesso de perfume, nós temos uma 
característica onde após um certo tempo nosso olfato se acostuma com 
um determinado cheiro e passa a não senti-lo com tanta força como 
no momento em ele foi exalado, ao aplicar o perfume tome cuidado 
com o excesso e na dúvida peça para alguma pessoa mais próxima lhe 
dar uma opinião. 

Por fim, controle também seus acessórios, evite relógios muito 
chamativos, colares grandes, brincos de argola exagerados, chapeis, 
cintos e sapatos destoantes do restante da veste.  
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Exemplos De Vestes E Acessórios A Se Evitar – Homens 

Ternos, paletós e blazers 
muito chamativos, xadrez 
e listradas não são 
recomendados em excesso 

Ficar atento a higiene, 
estar sempre com o cabelo 
bem cortado, barba feita, 
carregar um desodorante 
reserva etc. 

Evitar usar acessórios muito destoantes, com grandes diferenças de 
tons entre o restante da veste (por exemplo um paletó preto com uma 
gravata ou cinto amarelo) 

  

Exemplos De Vestes E Acessórios A Se Evitar – Mulheres 

Evitar usar decotes exagerados e roupas transparentes 

Acessórios muito destoantes do restante da veste (por exemplo uma 
veste azul e branca com um colar verde vibrante e uma bolsa 
vermelha) 

Estar atento ao uso de 
rasteirinhas em locais 
mais formais 

Equilibrar a maquiagem, 
saber dosar a medida 
certa (peça um feedback 
de alguém de confiança) 
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11 - Estabelecer Relações Verdadeiras 
 Estabeleça Relações Verdadeiras 

Algumas pessoas 
tendem a se aproximar 
de outras em alguns 
casos como forma de 
interesse, nem sempre 
existe maldade nesse 
interesse, ele pode ser 
manifestado sem 
mesmo que essa pessoa 
perceba, seja para pedir 
um favor, emprestar 
algo e até mesmo tirar 
vantagem de seus 

benefícios financeiros. Saiba se relacionar com pessoas verdadeiras, 
pessoas que agradecem aquilo que você faz a elas, que valorizam você 
e te ajudam na mesma proporção que você as ajuda.  

  

O Ato De Cumprimentar 

Pode parecer algo 
simples e até obvio, 
mas uma forma de se 
relacionar bem com as 
pessoas é começar as 
cumprimentando, dê 
bom dia, boa tarde e ou 
boa noite dependendo 
da situação, olhe para 
os olhos das pessoas, 
pergunte se está tudo 
bem com elas e seja 
simpático. 

Ajude O Próximo Com O Que Estiver Ao Seu Alcance 

Pessoas positivas que sabem contornar problemas com soluções 
criativas fazem a diferença, ajude as pessoas com atos simples, o que 
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estiver ao seu alcance, isto fará uma diferença enorme na percepção 
dela em relação a você.  

Mas lembre-se não pense numa atitude de 
retribuição da outra pessoa, faça porque você se 
sente bem com essa atitude e a realização de 
ajudar o próximo irá te trazer resultados 
inesperados.  

  

Agradeça E Elogie As Pessoas 

Quando você ajuda outras 
pessoas sem esperar nada 
em troca você é reconhecido 
positivamente por elas, mas 
e quando você recebe ajuda 
de outra pessoa, qual seu 
comportamento? Simples, 
sempre agradeça as 
pessoas, elogie as atitudes 
de maneira sincera, as 
pessoas gostam de serem 
elogiadas. 

As melhores ferramentas para o estabelecimento de uma relação 
verdadeira é a sinceridade, confiança, gratidão e agir de maneira 
simpática. 

 

12 - Crie, Aprimore E Mantenha Sua Rede Contatos 

Network – Rede De Contatos 

Faça uma breve reflexão, das pessoas que você possuí em sua rede de 
contatos seja pessoas em redes sociais, amigos, familiares, colegas de 
trabalho, vizinhos etc. Com quais delas você mantém contato? Com 
que frequência você costuma falar com essas pessoas?  

Nos dias de hoje com tanta tecnologia e facilidade parece que as 
pessoas têm cada vez menos tempo de se comunicarem uma com as 
outras, principalmente de maneira pessoal, procure pensar em criar o 
habito de convidar pessoas próximas a você para conversar, expor 
ideias, faça com que essas pessoas se lembrem de você, tenham de 
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você uma imagem positiva, esse tipo de atitude faz toda a diferença 
em seu desenvolvimento pessoal.  

  

Alimente Seu Grupo De Contatos 

Deixe a timidez de lado, quebre barreiras, estabeleça metas para que 
você se comunique com novas pessoas, em eventos, no trabalho, em 
cursos em grupo, filas, onde quer que você esteja conheça novas 
pessoas, colete contatos, crie o habito de manter o contato com essas 
pessoas, seja enviando um bom dia, um comentário sobre sua última 
conversa, uma notícia relacionada ao trabalho daquela pessoa etc. É 
claro que estes tipos de contatos não precisam ser diários, o ato de se 
lembrar das pessoas uma ou duas vezes na semana já é um bom início 
para se manter contato com ela. 

 

Criar grupos de contatos é de certa forma fácil, o difícil é manter o 
contato com elas, aprimorar, ser lembrado de forma positiva, pratique! 

 

Se Lembrar Dos Detalhes É Primordial 

Durante a comunicação com outras pessoas se lembrar de detalhes 
que foram comentados em conversas anteriores é bastante 
interessante para desenvolver a conversa, sem contar que a percepção 
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sobre a pessoa com que você está falando é bastante positiva pois ela 
entende que você prestou a atenção no que ela disse a você em outro 
momento.  

Lembre-se: Saber ouvir é extremamente importante. 

Uma dica valiosa para que lhe ajude com essa recordação de detalhes 
é anotar pontos importantes da sua conversa, use blocos de notas, 
aplicativos de registro de informações em seu celular, em geral ao 
conhecer novos profissionais em eventos por exemplo se vê bastante 
o uso de cartões de visita, anote sobre o verso destes cartões alguma 
característica da pessoa, um assunto importante e reforce prestando 
bastante atenção sobre ela durante a conversa. 

 

 

13 - Benchmarking De Pessoas 

Se Espelhe Em Grandes Empresas 

O termo “Benchmarking” no marketing 
pessoal está relacionado a comparação 
de algo, ao olhar para enxergar o que 
outras empresas fazem para alcançar e 
ter sucesso.  
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Realizando essa reflexão, procure analisar quais atitudes são tomadas, 
regras e atribua elas a sua experiência a sua forma de agir e executar 
tarefas. Mas atenção, o termo está relacionado a comparação e 
adaptação e não a cópia das ações de outras empresas, essa 
experiência deve ser repensada e se possível melhorada para interagir 
com seus valores. 

 

Busque Por Referências Em Outras Pessoas 

Assim como em empresas, outras pessoas também podem dar 
inspiração e referência para seu desenvolvimento pessoal, a muitas 
pessoas bem sucedidas no mundo, pesquise sobre a história de vida 
de uma das pessoas que para você é uma inspiração, aquela pessoa 
que você pensa “Puxa, essa pessoa é uma pessoa organizada, 
equilibrada que consegue alcançar seus objetivos” e se baseie em suas 
ações. 

Uma dica importante, algumas pessoas famosas publicam conteúdos 
sobre como alcançaram o sucesso, documentários, vídeos, livros, para 
essas pessoas o seu estudo sobre elas torna-se ainda mais fácil.  

 

 

 



Marketing Pessoal V5 31 

Pratique As Características De Sua Referência 

Após estudar a empresa ou 
pessoa que lhe oferece 
referências, crie metas com 
as ações que irá tomar, 
comece por baixo, realizando 
as características mais 
simples, desenvolva essa 
característica, por mais que 
ela pareça fácil de se 
executar torne-a parte do 
seu dia a dia, faça com que 
ela seja executada de 
maneira automática por você, sem que precise se lembrar dela e então 
parta para as outras atitudes mais complexas que irão exigir mais sua 
dedicação, mas que valerão a pena no final. 

 

14 - Autoimagem Positiva E Otimista  

Técnicas Para Manter Uma Autoimagem Positiva E 
Otimista 

Qual é sua autoimagem? Você se considera uma pessoa de sucesso? 
Para ter essa percepção positiva e otimista é necessário estar bem com 
você mesmo, ter o habito de agradecer sempre as pessoas que te dão 
força, a Deus se você for uma pessoa religiosa, independentemente de 
sua religião e tomar essa atitude logo ao acordar, de manhã, isto lhe 
dá a segurança de que você controla o início do seu dia a partir de uma 
simples decisão. 
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Assim como é bacana ter uma estratégia para iniciar bem o dia, é 
importante também pensar em algo para encerrar o dia, faça uma lista 
de todas as informações boas que você absorveu nesse dia, faça uma 
programação rápida de como será o seu dia seguinte e novamente 
agradeça pelas suas ações, pelas oportunidades e por ter conquistado 
mais um dia.  

Agradecer trás uma paz de espírito para cada um de nós, ajuda a 
descartar pensamentos recorrentes muitas vezes negativos e que não 
agregam em nada em sua autoimagem.  

  

Não Deixe Que As Dificuldades Te Abalem 

Dificuldade é um fator que todas as pessoas enfrentam, a dificuldade 
geralmente está ligada a desafios, a aprender ou lidar com coisas 
novas, a maior parte das pessoas preferem permanecer em sua zona 
de conforto e é aí que elas são passadas para trás. Até mesmo neste 
curso existem algumas dificuldades, como: assistir aos vídeos, ler os 
transcritos e responder as atividades, porém, cada uma delas te leva 
a um nível maior de aprendizagem, isto serve para todas as situações 
da vida, seja num cargo diferente de seu emprego, num momento 
financeiro difícil, numa prova de vestibular etc. Todas as dificuldades 
lhe trarão uma lição e se você não as enfrentar jamais irá aprender 
com elas. 
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Pessoas Negativas 

Algumas pessoas possuem 
a “costume” de reclamar de 
tudo, são pessimistas e 
tornam algo simples em 
algo complexo. Se afaste 
destes tipos de pessoas, 
não é preciso cortar a 
relação com a pessoa, mas 
ao ser criado algum 
comentário negativo vindo 
dessa pessoa se afaste, 
mude de assunto ou até 
mesmo de ambiente.  

 

15 - Etiqueta Corporativa 
 Cuidado Com A Criação De Tumultos 

Em ambientes corporativos ocorrem 
ocasiões em que se tem reuniões, seja 
entre todos os funcionários, seja algo 
mais reservado entre gerentes e 
diretores independente de qual seja a 
situação, tome cuidado com a criação 
de tumultos e procure falar em 
momentos apropriados, evitando assim 
interromper o condutor da reunião.  

Um comportamento comum entre as pessoas é procurar se desculpar 
imediatamente se acontecer de chegar atrasado numa reunião, ou de 
sair mais cedo dela, evite esse tipo de atitude, ao chegar atrasado 
numa reunião a melhor ação a se tomar é se acomodar, observar qual 
assunto está sendo tratado, após entender o andamento da reunião 
você poderá participar com comentários nos momentos certos e 
quando surgir algum intervalo, aproveite a oportunidade e vá falar com 
o condutor da reunião, faça uma explicação breve sobre o motivo do 
atraso e depois retorne ao seu lugar. 
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Almoço Ou Jantar De Negócios 

De acordo com as regras de etiqueta quem convida a pessoa para o 
almoço ou jantar paga a pela conta, é claro que apesar disto ser uma 
regra de bom senso de etiqueta, ela pode ser revista de acordo com o 
bom senso de cada um, se um cliente lhe convida para um almoço por 
exemplo é bacana se oferecer para pagar justamente pelo fato dele ser 
um cliente, mas evite contradições se ele disser que irá pagar, se 
ofereça a pagar mas não insista mais de uma vez é desconfortável ficar 
“brigando” para pagar a conta.  

Evite consumir alimentos muito gordurosos, pesados que possam 
causar desconforto após a refeição, evite bebidas gasosas ou 
alcoólicas, lembre-se um almoço, jantar de negócios serve para você 
se apresentar, apresentar seu produto e fechar um negócio e não para 
simplesmente comer e sair satisfeito do local.  

 

 

 

  



Marketing Pessoal V5 35 

Etiquetas Para Telefones Em Geral 

Ao se trabalhar com 
ligações é sempre 
importante ter em mãos 
um local de fácil acesso 
para anotações, seja um 
bloco de notas no 
computador ou um 
caderno de anotações 
em sua mesa, não há 
nada mais amador que 
ligar para uma empresa e 
ao deixar um recado a 
pessoa pedir para você 

aguardar pois irá procurar por um papel e uma caneta para anotar seu 
recado.  

Quando ligar para alguma pessoa, de bom dia, boa tarde ou boa noite, 
identifique-se e o mais importante pergunte se ela pode falar naquele 
momento. Muitas vezes a pessoa pode estar ocupada em outra 
reunião, dirigindo ou num café por exemplo.  

E se você receber uma ligação estando ocupado seja breve, informe 
aquela pessoa que você não pode falar naquele momento e peça para 
a pessoa te retornar mais tarde ou retorne a ela se for algum 
conhecido, mas procure não alongar muito a conversa nessa situação. 

Por fim, antes de você entrar em algum evento, em alguma reunião, 
ou até mesmo num cinema em sua área de lazer, desligue o celular, 
evite dar explicações que você não pode atender naquele momento. 

  

Procure Mapear O Ambiente Atual 

Conhecer e mapear o local onde você irá 
se apresentar, fazer uma reunião ou levar 
um cliente é importante, cada ambiente 
pode oferecer regras diferentes, ao chegar 
num ambiente novo por exemplo, procure 
saber onde são os banheiros, onde fica o 
lixo, área para fumantes, local onde irá se 
acomodar, saber onde ficam certos componentes lhe dão mais 
confiança em atender outras pessoas e evitar tumultos na hora de 
alguma dúvida.  
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Evite Falar Mal Sobre Seu Local De Trabalho 

Sua adequação, sua 
decisão só depende de 
você mesmo, se você 
não está de acordo com 
as atitudes tomadas na 
empresa, se não gosta 
do que faz, procure 
mudar internamente, 
converse com o diretor 
de sua empresa, 
apresente suas ideias e 
não houver outra 
alternativa peça 

demissão, procure trabalhar em um local que lhe agrade e que tenha 
como objetivo a mesma missão, visão e valores que você.  

Lembre-se: Não seja aquela pessoa pessimista, negativa, afaste-se 
delas. 

16 - Etiqueta Na Internet 
 Netiqueta 

Netiqueta é o nome popularmente criado para se referir a etiqueta na 
internet, assim como foi falado sobre etiqueta corporativa, no jantar 
de negócios e no telefone a internet também contém regras de 
etiquetas que vale a pena conferi-las. 
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Regras De Etiqueta – E-mail 

Saiba diferenciar seus e-mails pessoal e profissional, assuntos de 
trabalho devem ser visualizados apenas no e-mail profissional e 
assuntos pessoais apenas no e-mail pessoal. Enviar assuntos pessoais 
a clientes e colegas de trabalho, através de seu e-mail profissional te 
fará perder credibilidade entre as pessoas que recebem seu e-mail, 
elas irão dar cada vez menos atenção aos conteúdos que você envia. 

Não acumule e-mails em sua caixa de 
entrada nos quais você ainda não 
respondeu, crie o hábito de responder o 
mais breve possível, estabeleça uma 
hora no dia em que você fará a leitura e 
responda os e-mails assim que ler, se 
possível.  

Fique atento a gramática e ortografia durante a montagem do seu e-
mail, evite abreviações desnecessárias e emojis, seja o mais 
profissional possível com seu e-mail de trabalho. 

  

Regras De Etiqueta – Redes Sociais 

A regra de etiqueta para as redes 
sociais não é muito diferente de tudo 
que você já aprendeu, a grande 
sacada é manter sempre o bom 
senso, saiba alinhar o conteúdo que 
você está compartilhando com outras 
pessoas de acordo com o conteúdo 
que está alinhado a sua missão, visão 
e valores.  Procure marcar pessoas 
que você tem contato, se comunica, 

contribua com elas para conferir assuntos que sejam do interesse 
delas, da área delas, divulgue outros sites relacionados a sua área, 
seja de empresas ou pessoas que você se baseia, lembra do 
benchmarking? Pois bem, tudo está interligado ao Marketing Pessoal. 

Lembre-se: “A excelência acontece quando se pratica bastante”.  
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Descreve com suas palavras o que você entende sobre Marketing 
Pessoal. 

 

 

 

 

2) O que é PITCH? 

 

 

 

 

3) Descreva com suas palavras qual a diferença entre Marketing 
Pessoal e Marketing Tradicional. 

 

 

 

4) Quais os três componentes que formam o tripé do Marketing 
Pessoal? 
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5) Cite duas competências do profissional atual. 

 

 

 

6) O que você sabe sobre metas Smart? 

 

 

 

 

7) Ligue as frases de ações de acordo com os tipos de 
desenvolvimentos que elas oferecem: 

 

 Ler um livro 
 

Desenvolvimento profissional Planejar uma viagem a negócios 
 

 Evolução financeira 
 

Desenvolvimento pessoal Iniciar um curso em sua área 
 

 Subir de cargo na empresa 
 

 

8) Qual é o intuíto de pensar em você mesmo como um produto? 
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9) Quais aspectos você precisa desenvolver? 

 

 

 

 

10) Qual o objetivo das metas de curto, médio e longo prazo? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 06 a 11 

1) Sobre você - O que você faz quais suas ocupações no dia a dia? 

 

 

 

 

2) Cite três perguntas que te ajudam a praticar o autoconhecimento.  

 

 

 

3) O que você entende sobre Missão? 

 

 

 

4) O que você entende sobre Visão? 

 

 

 

 

5) O que você entende sobre Valores? 
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6) Que atidudes devem ser evitadas para evitar se aparecer demais, 
aquela pessoa impertinente? 

 

 

 

 

 

7) Você possuí um objetivo em seu trabalho? Qual é esse objetivo? (Se 
você ainda não trabalha, descreva seu objetivo para se tornar um 
profissional) 

 

 

 

 

 

 

8) Você considera importante aproveitar as oportunidades? Porque? 
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9) Cite exemplos de vestimentas clássicas para homem e mulher 

Homem: 

 

 

Mulher: 

 

 

 

 

10) O que pode se afirmar da relação verdadeira entre as pessoas? O 
que esperar dessas relações? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 12 a 16 

 

1) Descreve com suas palavras o que é NETWORK. 

 

 

 

 

2) Você considera importânte se lembrar dos detalhes da conversa de 
um novo contato, porque?  

 

 

 

3) De acordo com o Marketing Pessoal, descreva o que você entende 
sobre Benchmarking. 

 

 

 

 

4) O que você pode fazer para se manter com atitudes positivas e 
otimistas em seu dia a dia? 
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5) Se você conhece uma pessoa negativa, que atitiude você pode 
tomar quando ela comentar algum assunto pessimista com você? 

 

 

 

 

 

6) O que você faria se chegasse atrasado em uma reunião ou palestra 
e ela estiver em andamento? 

 

 

 

 

 

7) Ao participar de um almoço ou jantar de negócios que tipo de 
alimentos você deve evitar?  

 

 

 

 

 

8) Cite dois pontos importantes nas regras de etiqueta para telefone  
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9) Como posso mapear o ambiente em que irei participar, quais locais 
são importantes saber onde são localizados? 

 

 

 

 

 

10) De acordo com o Marketing Pessoal, o que é NETIQUETA? 
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