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O PODER DO MARKETING PESSOAL PARA O SUCESSO PROFISS IONAL 

 

RESUMO 
O estudo teve por objetivo proporcionar uma visão ampla e clara da importância que 
o marketing pessoal tem na vida de um profissional. O método utilizado foi o 
dedutivo, com uma pesquisa exploratória e bibliográfica, com a coleta de dados de 
forma aplicada. O tema abordado sobre marketing pessoal não é mais novidade na 
atualidade, mas infelizmente ainda existem pessoas com uma míope concepção que 
essa importantíssima ferramenta não seja capaz de promover em sua carreira 
profissional, colocando assim barreiras para o alcance das conquistas. A pesquisa 
de campo foi realizada com acadêmicos do curso de administração. Assim, foi 
possível analisar a percepção quanto ao marketing pessoal. Foram analisadas as 
ferramentas Mix de Marketing, os 4P's, o Método 5S's e a Análise SWOT aplicadas 
ao marketing pessoal como ferramentas estratégicas ao mercado competitivo. 
 
Palavras-chave:  Marketing, Marketing Pessoal e Sucesso Profissional. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Na pesquisa foi apresentado conhecimentos gerais e particulares, o que 

mostrou as verdades particulares, contidas e universais de forma clara e direta. 

O mundo está no auge da competitividade e quem não estiver preparado para 

mostrar ao mercado as suas habilidades e qualidades nada adiantará tê-las, pois o 

que o mercado exige são profissionais capazes de quebrar paradigmas, causar 

inovações e provar que o talento de vender o seu próprio produto (sua marca, sua 

imagem), será uma prova de que esse profissional está capacitado intelectualmente, 

ou seja, comprovar-se-á que ele estará habilitado à atuar num mercado onde é 

constante a luta em fazer o consumidor comprar o seu produto e não o da 

concorrência. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 O presente trabalho tem como o objetivo geral mostrar o poder do marketing 

pessoal como ferramenta primordial para um caminho de sucesso na área 

profissional. 

 

2.2. Específicos  

Levantamento bibliográfico sobre o conceito de marketing pessoal e a 

viabilidade da marca pessoal do profissional na atualidade como uma tarefa que 



exija disciplina juntamente com um conjunto de valores e ética profissional para o 

uso correto no marketing pessoal; Investigação sobre a concepção do marketing 

pessoal de indivíduos que buscam o sucesso profissional; Análise das exigências do 

atual mercado de trabalho, bem como as possíveis estratégias pessoais e 

ferramentas utilizadas em administração de empresas aplicadas à vida pessoal 

como prováveis facilitadoras para o sucesso profissional. 

 

3. METODOLOGIA  

O método utilizado é o dedutivo, com base em conhecimento geral e 

particular, o que mostra as verdades particulares, contidas e universais de forma 

clara e direta. Sabe-se que no método dedutivo “toda a informação ou conteúdo 

fatual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.” 

(LAKATOS e MARCONI, 2001).  

A pesquisa classifica-se em exploratória e bibliográfica, utilizando 

documentação indireta, a qual permite em bibliografias e periódicos científicos, 

levantar o tema exposto. Segundo Vergara (2000) a pesquisa bibliográfica é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.  

O universo amostral e os procedimentos técnicos de coleta de dados foi de 

forma aleatória simples de acordo com a tabela de H.Arkin e R.Colton (Tables for 

Statisticians), com uma margem de erro de 5%  (aplicação de quarenta 

questionários), a qual foi utilizada para fazer uma comparação com os dados 

teóricos do marketing pessoal. A aplicação destinou-se em acadêmicos do curso de 

administração. 

 

4. MARKETING 

4.1. Conceituação 

Ao pé da letra, marketing (mercadologia) é o estudo do mercado que busca ir 

além das expectativas do cliente, fazendo com que o interesse de desejar um 

produto e/ou serviço se torne uma necessidade. É conhecer e entender 

profundamente o cliente, ao ponto de tornar o produto e/ou serviço tão adequado ao 

público-alvo que possa se vender sozinho. 

Se o marketing é a arte que conduz a empresa para determinado objetivo, 

podemos também valorizar esse conceito para nossa vida pessoal, pois veremos 



que assim como uma empresa, um indivíduo faz necessário o uso de algumas 

ferramentas de administração de empresa que contribuem com o bom 

desenvolvimento profissional do mesmo. 

 Essas diversas técnicas e ferramentas utilizadas na administração que 

podem elevar as habilidades e competências de um indivíduo, na aplicação de uma 

gestão de empresa torna-se complexa para muitos, mas se entendidas e aplicadas 

de forma correta podem trazer um grande sucesso, assim também é na vida 

pessoal, se aplicadas da maneira correta certamente o indivíduo terá sua realização 

profissional. Entretanto, podemos por exemplo, aplicar desde um fluxo de caixa, 

controlando toda vida financeira, até uma metodologia trazida do Japão denominada 

de os 5S’s ou uma análise SWOT, conhecida no Brasil como FOFA, o que também 

possibilita a aplicação do mix de marketing e suas variáveis 4P’s. 

 

4.2. Conceito de Marketing Pessoal 

 Se marketing é um conjunto de ferramentas que uma empresa utiliza para 

fazer com que seus produtos sejam conhecidos, apreciados e por fim comprados, o 

marketing pessoal não é diferente, pois um profissional faz exatamente a mesma 

coisa, só que em benefício de sua própria imagem. 

Para Limeira (2004 apud FIN, 2008) o Marketing Pessoal é o composto de 

marketing para gerar interesse, atenção e preferência com relação a uma 

determinada pessoa, que neste caso represente o produto. 

Uma empresa que saiba divulgar seu produto de forma a convencer o cliente 

a comprar o produto, bem como ser cautelosa na hora de promover, sabendo 

exatamente qual é o seu público alvo, é provável que essa mesma empresa seja 

fortemente conhecida como: "O marketing dessa empresa é muito bom." Sendo 

assim, levando esses aspectos para o lado pessoal, é possível que aconteça a 

mesma coisa. 

Para Davidson (2000), existem diversas características que podem realizar o 

marketing pessoal. As principais características são: estabelecimento de metas 

pessoais, o uso do tempo de forma correta, o benefício do estudo, a organização, a 

imagem pessoal, a obtenção de crédito para a equipe, ser bem sucedido e criar 

adversários, sobretudo aprimorando uma boa técnica em oratória e ser um bom 

ouvinte. 



Ballback e Slater (1999) defendem a existência de várias características, 

dentre elas citam-se: executar uma autoavaliação minuciosa, estabelecer metas 

pessoais, manter-se atualizado, criar um bom roteiro de Marketing Pessoal, 

promover a imagem pessoal, estabelecer novos contatos e manter os antigos. 

 

4.3. Mix de Marketing Pessoal 

Segundo a teoria dos 4Ps (Product, Price, Place e Promotion), podemos 

perceber que o marketing centra-se na configuração do produto e/ou serviço, na 

determinação do preço capaz de gerar vendas, com apoio na promoção de vendas, 

propaganda e merchandising atraente. 

É possível então, analisar o mix de marketing como um provável 

planejamento pessoal, ou seja, segundo Ritossa (2009), o “product” é o produto 

pessoa, “você”, o “price”, é o preço agregado à pessoa e o valor que essa pessoa 

tem no mercado, o “place”,  é a praça, a distribuição, é a colocação que o indivíduo 

pessoa deseja estar, por último a “promotion”, é a promoção, são as ações e 

atividades que contribuem na venda do indivíduo pessoa. 

Pode-se assemelhar as variáveis 4 P's como um conteúdo e embalagem de 

um produto, ou seja, o conteúdo "você" é formado por todas as ações e atitudes, 

bem como estado emocional, comunicação e grau de instrução. Já a embalagem 

deste produto assemelha-se às qualidades como responsabilidade, organização, 

uma maneira cautelosa de se vestir e tudo que é exibido na "imagem" desta 

embalagem. 

Se o composto de marketing pessoal for aplicado de forma parcial das 

variáveis, com certeza esse não obterá o resultado esperado, pois nada adianta o 

indivíduo se divulgar da forma correta no lugar correto se na verdade o principal que 

é o "produto você" não é bom ou inadequado, é importante lembrar que a empresa 

que divulga um produto ruim, essa não alcança os resultados, sendo assim, a 

pessoa que divulga uma imagem ruim não terá um resultado bom. O mix de 

marketing pessoal, portanto, é o conjunto de todas essas ações e interesses que um 

indivíduo possa possuir em relação ao mercado. 

 

4.4 Método 5 S’s aplicado ao Marketing Pessoal  

Em 1950 no Japão, foi desenvolvido um método de administração oriental o 

qual era um processo de organizar o local de trabalho, afim de mantê-lo limpo e 



arrumado, proporcionando condições de saúde, higiene e auto disciplina. O nome 5 

S’s provém de cinco palavras iniciadas pela letra “S” de origem japonesa (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke). Traduzindo-as para o português, temos: Seiri 

(organização); Seiton (arrumação); Seiso (limpeza); Seiketsu (padronização); 

Shitsuke (disciplina). 

Em nossa rotina acabamos aplicando os 5 S’s sem mesmo perceber, em 

pequenos hábitos que estamos acostumados a fazer, como ao se levantar escovar 

os dentes, possuir toalhas e talheres, lavar as mãos antes das refeições e possuir 

elementos que podem ajudar na limpeza, todas essas ações rotineiras fazemos sem 

perceber e aplicamos os 5 S’s sem notar. 

Se aplicar Seiri (organização) na vida pessoal verá que terá de tomar 

decisões difíceis, como se livrar de tudo aquilo que não nos fazem necessário, pois 

o ser humano hesita em se “desapegar”, conforme Cavalcanti e Tolotti descreve, 

sabemos que a fruta se desprende da árvore quando está madura, enquanto estiver 

imatura, ficará presa, agarrada e imóvel. Desapego envolve maturidade. Quando 

uma pessoa está madura, se desapega, se solta e se lança no ar.  

Aplicando Seiton (arrumação), é separar seus objetos, seus documentos, até 

mesmo sua roupa de uso no lar daquelas para trabalhar ou sair a lazer, obedecendo 

a critérios pertinentes, separar suas pastas de estudo, seu material de trabalho, isso 

trará “economia de tempo”, e tempo hoje é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro e 

tudo necessita de tempo, então, é fundamental arrumar seu tempo. 

É importante aplicar o Seiso (limpeza), pois não se trata apenas de uma 

limpeza, mas de obter zelo por aquilo que conquistou até aqui, trata-se também de 

uma mudança para a melhoria de si mesmo, uma auto confiança, o talento de 

espalhar simpatia e harmonia por onde passa, tornando a sua presença agradável e 

não exagerada. Nessa fase é preciso manter o equilíbrio para que seu marketing 

pessoal seja bem entendido pelas pessoas. 

 Contudo, há necessidade também de cuidar do bem estar, seja no trabalho, 

família ou lazer, é preciso estar com a mente saudável para superar desafios e 

exigências do mercado. Os cuidados com o corpo, alimentação e exercícios físicos 

contribuem com a saúde mental. O Seiketsu (padronização), aplicado da forma 

correta contribui com esse bem estar, pois estará mantendo as coisas organizadas 

em seus devidos lugares. 



Já o Shitsuke (disciplina), significa que com persistência, disciplina e 

determinação é que consegue alcançar os objetivos, bem como controlar e manter 

as conquistas realizadas.  

Isso é fundamental para a permanência de um profissional no mercado 

altamente competitivo, pois depois da conquista o ser humano tende a se acomodar 

e isso muitas vezes é a causa de tanto fracasso após o sucesso. 

 

4.5. Análise Swot como estratégia ao Marketing Pess oal  

A Análise SWOT, ou também conhecida como FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) é uma ferramenta usada como base para uma gestão e 

planejamento estratégico de uma empresa, com ela é possível fazer uma análise de 

cenário/ambiente, verificando qual é o posicionamento da empresa nesse ambiente. 

O termo SWOT é derivado das palavras em inglês que são: Strengths (forças), 

Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 

O objetivo da Análise SWOT é efetuar análises de ambiente internos e 

externos, identificando indicadores que estabeleça prioridades de atuação e 

preparando opções de estratégias para possíveis riscos ou problemas que terão de 

ser resolvidos. No Marketing Pessoal é necessário que esteja ligado aos ambientes 

externos e internos, e com seus pontos fortes consiga ingressar no mercado 

competitivo. No Ambiente interno estão as forças e as fraquezas que o indivíduo 

possui como aspectos para oferecer ao mercado exigente. Nesse ambiente é aonde 

o profissional tem de tomar decisões para a melhoria. No Ambiente externo estão as 

oportunidades e as ameaças, corresponde às perspectivas de evolução de mercado. 

Nesse ambiente há os aspectos positivos do profissional que podem fazer crescer a 

vantagem competitiva. 

Ao decorrer da análise SWOT aplicada ao marketing pessoal é possível 

levantar pontos fortes como: competências, valores, diferencial e o que você tem a 

oferecer de melhor. As oportunidades envolvidas são a análise das tendências, o 

que você ainda pode explorar e o que evolui na sociedade dentro de sua área. 

Enfim, as ameaças são as concorrências e os aspectos do cenário que podem afetar 

o seu desempenho. 

Contudo, devemos ser capazes de fazer o uso correto de todos nossos 

pontos fortes para combater as ameaças do mercado e valorizar as oportunidades, 

ou seja, sempre tirar proveito dos pontos fortes para se diferenciar na concorrência. 



Lembrando a importância de não descartar os pontos fracos, pois esses devem ser 

trabalhados e modificados à favor de melhoria para não prejudicar a imagem. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Após a coleta de dados através dos questionários, as informações foram 

tabuladas no programa Microsoft Office Excel 2010 e analisadas para um melhor 

entendimento. Em uma das questões do questionário foi apresentado alternativas 

que determinavam o grau de importância à resposta, para isso foi utilizado a matriz 

de concordância versus importância, para medir o grau de percepção dos 

acadêmicos quanto a importância de que cada alternativa tem em relação ao 

marketing pessoal. A Matriz Concordância versus Importância foi baseada na Matriz de 

Importância versus Desempenho de Slack (1993). 

Tratando-se de acadêmicos de administração foi possível notar o conhecimento 

do poder que o marketing pessoal tem sobre a vida profissional dos mesmos, ainda que 

em alguns aspectos não deem a devida importância é possível provar com o Gráfico 17 

que muitos ainda se preocupam com essa ferramenta. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
 

Foi analisado a percepção do significado do marketing pessoal, 47,5% dos 

pesquisados responderam que se trata de uma venda da imagem e da postura 

profissional. Contudo, mesmo com dados significativos de que os acadêmicos 
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Gráfico 17 - Percepção do grau de importância das op ções a serem aplicados ao Marketing Pessoal



pesquisados sabem e entendem a importância do marketing na vida profissional, 

42,5% responderam que se auto conhecem mais ou menos o suficiente para fazer o 

próprio marketing pessoal. 

Entretanto, é válido observar que 35% dos pesquisados são jovens de até 20 

anos de idade, ou seja, estão no início de suas carreias e muitos com essa idade 

ainda estão se descobrindo e formulando sonhos. Já 55% são de 21 a 30 anos, 

esses já estão no caminho da realização profissional da carreira. 

 

      Fonte: Pesquisa de campo 2013 
 

Diante dessas informações, é possível analisar que em um mercado 

altamente competitivo os profissionais buscam não fazer alta rotatividade de um 

emprego ao outro, conforme mostra o Gráfico 13 apenas 7,5% já passaram por mais 

de 4 empregos. 

 

                 Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação, os pensamentos, as atitudes e a apresentação de um 

profissional no ambiente de negócios se dão através dos cinco sentidos: audição, 

fala, tato, visão e olfato. A maneira como essa comunicação é desenvolvida é 

essencial para garantir credibilidade à marca pessoal do profissional. 

São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no processo de conquista 

de um profissional, pois é nessas ações sábias e disciplinadas que as pessoas 

percebem o que esse profissional projeta em sua carreira.  

Isso leva a sociedade ter a necessidade de uma revalorização das 

capacidades, habilidades e competências do ser homem. Contudo, o mercado 

começa a exigir dos profissionais um planejamento estratégico pessoal e profissional 

definindo a sua visão e missão e razão de ser o que é. Esse é o novo ambiente 

organizacional, portanto, quem não se adequar à essas mudanças e exigências não 

saberá sobreviver no mercado altamente competitivo, o que provavelmente levará 

ao fracasso pessoal. 

Diante das informações coletadas no decorrer da pesquisa, foi possível 

analisar que muitos profissionais realmente sabem o que é o significado de 

marketing pessoal, porém o mercado aponta algo de errado, pois há falta de 

profissionais competentes e disciplinados. Entretanto, eles sabem o que significa 

mas não sabem como aplicar. É nesse aspecto que é necessário parar e analisar o 

ambiente que está inserido e ver quais são as possibilidades de se desenvolver e 

alcançar o sucesso profissional. 

Não basta alcançar o sucesso, é preciso saber manter-se nele, como uma 

correnteza que é rápida, perigosa e cheia de armadilhas, assim é o sucesso, é 

necessário aprender a nadar na velocidade dele, senão você se afoga na correnteza 

ou é esmagado pela força da água. 
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