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Marketing não é uma ferramenta 
exclusiva para a promoção de 
uma empresa ou produto, pode 

e deve ser usada também para promover 
pessoas, no que chamamos de Marketing 
Pessoal. Se tornar um profissional bem-su-
cedido é um resultado que provém de esco-
lhas e decisões e depende única e exclusi-
vamente de você e o Marketing Pessoal é 
um dos instrumentos usados para obter o 
sucesso profissional.

Para aqueles que já estão empregados, 
o Marketing Pessoal pode ser um meio de 
se destacar no ambiente profissional e para 
os que buscam uma colocação no merca-
do de trabalho uma forma de sobressair em 
meio a tantos concorrentes.

Seja em uma grande empresa ou em 

uma de menor porte, todo profissional gos-
ta de ser prestigiado. Mas nem sempre é fá-
cil ser notado, sobretudo nas grandes cor-
porações e em meio a tantos outros funcio-
nários.

Independente do seu grau na hierarquia, 
todo funcionário, como parte integrante da 
empresa, contribui diretamente para o êxito 
ou fracasso da instituição e por isso seus 
esforços devem ser valorizados. Porém, 
cabe lembrar que reconhecimento é bom, 
mas não se deve esperar uma condecoração 
ou felicitação por cada tarefa cumprida.

Assim como tantas outras coisas na 
vida, o Marketing Pessoal requer um pla-
nejamento. Por isso, faça uma lista e deter-
mine seus objetivos, mas não se esqueça de 
colocar os planos em prática. 

Marketing Pessoal: 
como usá-lo em favor 
da sua carreira

Confira algumas dicas para usar o Marketing Pessoal em proveito da 
sua carreira:

1- Saiba o que quer e aonde quer chegar. Estabeleça objetivos e estratégias para cumpri-los.
2- Tenha em mente quais são suas qualidades e seus defeitos. Aprimore seus aspectos 
positivos, mas trabalhe, principalmente, para melhorar os negativos.
3- Lembre-se que Marketing Pessoal não é exibicionismo. Se fizer mau uso dessa ferra-
menta, ao invés de ser visto de forma positiva poderá ficar com fama de chato.
4- Preocupe-se com a sua autoimagem. Nesse aspecto inclui-se a vestimenta adequada de 
acordo com a empresa, a postura e a comunicação oral.
5- Bom-humor e educação também ajudam a construir uma imagem positiva.
6- Procure sempre ser parte da solução e não do problema.
7- Seja pró-ativo e sempre que puder tome a iniciativa.
8- Tenha dedicação na hora de cumprir as tarefas.
9- Saiba trabalhar em equipe e valorizar o trabalho dos demais.
10- Construa uma rede de relacionamento, o chamado networking.
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Otimizar o tempo é
o primeiro passo para
sucesso profissional

A sensação de que o dia é muito 
curto e falta tempo para realizar tudo o 
que se deseja é constante e presente 
quase sempre na vida de todos. Con-
ciliar o trabalho, os cuidados com os 
filhos, atividades físicas, refeições, lei-
turas, o lazer, os momentos de relaxa-
mento e prazer - fundamentais para não 
se enlouquecer em meio à correria em 
que se transformou a vida moderna -, 
entre outras infinitas possibilidades de 
atividades que uma pessoa queira ou 
tenha que realizar em 24 horas pare-
ce missão impossível. Deixar de fazer 
uma atividade física ou deixar de ver 
um filme em dias de muitas ocupações 
não parece representar uma tragédia. 
Porém, deixar de cumprir obrigações 
de trabalho, faltar a uma importante 
reunião ou não cumprir prazos em em-
presas que sobrevivem em ambientes 
de concorrência absurda pode gerar 
demissões, perdas de cargos e de di-
nheiro e altos níveis de estresse.

Um dos maiores desafios de Admi-
nistradores e Executivos é conseguir 
atuar no vasto campo em que traba-
lham com a possibilidade de eficiência 
nas diferentes atividades, através da 
utilização inteligente do tempo. Esse 
desafio é tão complexo e importante 
que não são poucos os cursos, pales-
tras, seminários e afins que trazem a 
questão como tema. Para não se tra-
balhar mais tempo que o necessário e 
levar atividades que poderiam ser fei-
tas no serviço para serem finalizadas 
em casa ou no final de semana, a pala-

vra onipresente em artigos de sites, em 
livros, revistas e jornais relacionados é 
organização.

Intercalar a realização das obriga-
ções de forma correta, não fazer diver-
sas coisas ao mesmo tempo, manter 
ambientes limpos onde se ache facil-
mente as coisas com a organização de 
mesas, gavetas e armários, não ficar 
adiando pequenas tarefas que não são 
de obrigação imediata, mas que depois 
surgirão em sua frente em forma de 
avalanche e terão de ser feitas sob for-
te pressão e se misturarão com obriga-
ções do momento e imprevistos: essas 
são algumas das principais orientações 
achadas nas cartilhas de especialistas 
em gestão do tempo.

É cada vez mais comum que em-
presas criem formas de passar dicas e 
esclarecimentos sobre como otimizar 
o tempo para os seus profissionais. 
Mark Ellwood, que está há mais de 20 
anos à frente da consultoria canaden-
se Pace Productivity, especializada na 
Administração do tempo, falou sobre a 
importância de atitudes nesse sentido 
em entrevista ao site Zero Hora. “Evi-
dências apontadas por estudos nossos 
mostram que o tempo gasto com pla-
nejamento leva a melhores resultados. 
Quando você consegue fazer um pla-
nejamento proativo e assume o contro-
le do seu tempo, você pode ter mais 
sucesso. Eu tenho indicado que as 
pessoas planejem seu dia, escrevam 
uma lista de coisas a fazer e, se con-

seguirem isso, serão mais eficientes”.
Ao se analisar a quantidade de tare-

fas que estão por trás da pequena pa-
lavra “Administrar”, num primeiro mo-
mento, a impressão é de que só seria 
possível a realização plena de um bom 
dia de trabalho se o mesmo tivesse 30 
horas. Um dos principais desafios de 
profissionais de empresas e institui-
ções com cargos administrativos que 
estão quase sempre com a “corda no 
pescoço” é o de lidar com o precioso 
bem do tempo de forma correta. Com 
um bom desempenho nesse sentido, 
as possibilidades de crescimento e su-
cesso são muito maiores.
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