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Em um mercado de trabalho altamente competitivo e com tantas exigências 

pessoais e profissionais, fica cada vez mais difícil destacar-se em meio a tantos 

candidatos, mesmo com cursos de idioma, especialização, pós-graduação, mestrado e 

até viagens internacionais. É difícil entender também, como pessoas com capacitação, 

conhecimentos e várias especializações ficam tanto tempo em busca de emprego, ou 

sequer conseguem uma promoção na empresa onde estão trabalhando. 

O marketing pessoal vem ao encontro da necessidade dos profissionais atuais, 

em estabelecerem ações pessoais e profissionais para que se adaptem à alta 

competitividade de mercado. Outras vertentes indicam um procedimento de marketing 

pessoal focado na ética e na preocupação do bem-estar da sociedade (ANDRADE, 

2006, p. 10). 

Pode também, propiciar auxílio aos futuros e atuantes profissionais, no processo 

de condução da marca pessoal e profissional. Pois, através dele é possível criar e 

desenvolver uma imagem que fará com que uma pessoa se transforme em uma 

referência no seu ambiente profissional, pessoal e social, podendo assim, fazer parte dos 

seus próprios projetos de vida e de outras pessoas. 

O profissional deve estar preparado e decidido sobre o desenvolvimento de sua 

carreira, porque desta forma, poderá passar à frente dos demais de forma bem mais 

tranquila do que seus concorrentes da área a que se pretende seguir. 

Mas, para realizar um bom marketing pessoal, é necessário saber utilizar de 

forma coerente e consistente, as novas tecnologias, a mídia e o marketing como 

ferramentas estratégicas, valorizando a imagem que se pretende transmitir. 

(MONTEIRO et al., 2010, p.02). 

Um diploma universitário por si só, não o qualificará como um bom profissional, 

cabendo a ele as competências necessárias para desenvolver sua carreira, sua imagem, 

aparência, dicção e vários outros fatores serão de suma importância para seu 

desenvolvimento profissional, pessoal e social. 



 

Este presente trabalho tem como objetivo mostrar como marketing pessoal 

poderá influenciar na carreira de qualquer profissional, independente de sua área de 

atuação. 

Atualmente, é a ferramenta mais eficiente de fazer com que seus pensamentos e 

atitudes, sua apresentação e comunicação, trabalhem a seu favor no ambiente 

profissional. 

Além, desses detalhes o cuidado com a ética e a capacidade de liderar, a 

habilidade de se automotivar e de motivar as pessoas a sua volta, também fazem parte 

do marketing pessoal (BARBOZA, et al., 2007, p. 67). 

Carreira é um processo de longo prazo. E não é apenas, como o nome parece 

indicar, o encadeamento de vários empregos sucessivos. Carreira é a autogestão da vida 

profissional e imagem que o profissional passa no trabalho e na sociedade. 

Como qualquer processo de gestão, requer três habilidades básicas - planejar, 

estabelecer objetivos e tomar decisões corretas na hora certa. Nenhuma dessas 

habilidades depende da empresa. Todas elas são pessoais e intransferíveis 

(GEHRINGER, 2007, p. 65). 

Marketing pessoal é um conjunto de ações que buscam entender o mercado em 

que atuamos, detectar necessidades e possibilidades e criar um posicionamento que 

estimule esse mercado a nos escolher como a melhor opção (ANDRADE, 2006, p. 02). 

O marketing pessoal surge então, da necessidade de se atender às atuais 

exigências de mercado, que reclama cada vez mais profissionais capacitados para suprir 

suas necessidades. 

É uma ferramenta que qualquer profissional pode e deve lançar mão para ter um 

diferencial na carreira. É um esforço individual planejado que busca meios para 

aprimorar a maneira de pensar, as habilidades e as competências gerando conexões que 

levem ao sucesso pessoal e profissional (SAMPAIO, 2013, p. 01). 

O marketing pessoal pode ser definido como uma conexão do indivíduo com o 

mercado, com seus colaboradores, superiores, clientes e sociedade a qual está inserido. 

É através dele que o profissional aprende a se aperfeiçoar de acordo a maneira que ele 

quer mostrar sua imagem. 

Uma ferramenta estratégica essencial para o profissional moderno 

que precisa e quer otimizar seu talento sua competência e habilidade pessoal. 

Empregar as estratégias do marketing pessoal pode diminuir o tamanho do 

caminho que é necessário percorrer para se chegar ao topo de suas 



 

habilidades. E esse é um caminho que pode ser percorrido por todos, porém, 

exige estudo, paciência, disciplina, perseverança e determinação. Exigências 

essas que tem o objetivo de direcionar suas atitudes e comportamentos de 

forma a otimizar suas habilidades, natas e as necessárias a serem 

desenvolvidas, para nortear seu comportamento e conseguir alcançar o seu 

sucesso (FALCÃO, 2009, p. 06 e 07). 

 

Na visão de Alethea (2013, p. 01), marketing pessoal é fazer-se notar pelas suas 

competências e habilidades, é uma ferramenta muito importante para se chegar ao 

sucesso pessoal e profissional. Os profissionais atualmente, não buscam somente 

realização pessoal e profissional, estão interessados também, em obter um convívio 

social significativo, para que torne possível se relacionar e bem, com pessoas e 

profissionais que possam orientá-lo a conquistar o sucesso desejado. 

Sendo assim, se torna uma estratégia individual para desenvolver contatos e 

relacionamentos importantes, quer numa perspectiva pessoal, quer de ponto de vista 

profissional. É uma forma de desenvolvimento de estratégias bem definidas com o fim 

de dar visibilidade a características, habilidades e competências pessoais e profissionais 

relevantes (PINA, 2010, p. 01). 

Portanto, marketing pessoal é toda ação que gera a possibilidade de sucesso a 

uma pessoa. É o ato de um indivíduo ir modificando seu comportamento e sua forma de 

agir, visando melhor posicionamento no mercado, em empresas que lhe interessam 

(FARIAS, et al., 2012, p. 01). 

Neste contexto, pode-se definir marketing pessoal como: 

 

A arte de construir-se como pessoa de habilidades e promover-se 

como marca de qualidade e credibilidade, visando ao desenvolvimento 

integral da pessoa com o objetivo de aumentar suas possibilidades de sucesso 

nos ambientes que frequenta e em seus relacionamentos, familiares e 

profissionais (YAMAMOTO, 2012, p. 01). 

Para Junqueira (2008, p.01), o marketing pessoal surge como uma ferramenta 

imprescindível, na diferenciação de um profissional no mercado de trabalho. Porque não 

basta apenas vender sua própria imagem, o profissional tem que despertar o interesse 

nos empregadores para que assim, possa ser contratado. 

Mas, para Monteiro ( 2010., et al p. 11,) é a valorização do ser humano em todos 

os seus atributos e características. Visa possibilitar a utilização plena de todas as 



 

capacidades e potencialidades humanas na área profissional e na vida pessoal. Não se 

pode esquecer, que as características que compõe a pessoa ou o profissional são de 

suma importância na busca pelo tão sonhado êxito profissional pessoal e social, e 

confirmando estas ideias, Ortênzio (2005, p. 25) diz que um bom profissional é aquele 

que sabe vender a própria imagem, mostra o seu próprio potencial, transmitindo 

credibilidade e confiança; sabe persuadir e argumentar tem estilo e presença marcantes. 

Quando bem praticado, o marketing pessoal é uma ferramenta extremamente 

eficaz para o alcance do sucesso social e profissional. E o melhor é que, além de 

beneficiar quem o pratica, ele também proporciona bem-estar para os que estão ao 

redor, tornando o ambiente, seja profissional, familiar ou social muito mais leve e 

agradável (FREITAS, 2013, p. 02). 

E em uma ideia que muito retrata a realidade atual encontrada, Alethea (2013, 

p.02) diz que a elaboração do marketing pessoal não é feita da noite para o dia, ela exige 

esforço diário de adaptação e mudança de atitude no seu jeito de pensar, comportar e 

agir com o foco sempre no objetivo de conquistar e principalmente manter 

relacionamentos que contribuam para atingir metas pessoais e profissionais. Esse é o 

esforço para se construir uma marca de sucesso. 

Uma opinião muito atual, Nezzi (2010, p. 02) diz que em certas oportunidades 

profissionais, os cargos ocupados nem sempre são os que mais obtêm preparo, e sim as 

que souberam se dominar e expressar-se melhor com mais naturalidade, sem tropeçar 

nos argumentos e nas palavras, mostrando segurança em si mesmo. 

Confirmando e concluindo o que já foi dito por outros autores, Oliveira (2007, p. 

14) diz que o profissional deve construir uma marca pessoal no universo onde atua, 

sendo essa a sua principal ferramenta para se posicionar diante dos desafios. A inércia, 

nos dias de hoje, custa muito caro, em termos de carreira profissional e pode afetar 

inclusive as atividades do dia a dia. 

Para concluir, no mercado altamente competitivo o Marketing Pessoal vem para 

auxiliar profissionais à planejarem e executarem suas carreiras, além de influenciar e 

muito, na vida pessoal e social dos indivíduos. 
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