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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade a abordagem do marketing pessoal 

como estratégia de desenvolvimento profissional. São destacadas as condições de 

inclusão no mercado de trabalho atual, o perfil profissional esperado pelas empresas 

bem como as competências e qualidades pessoais desejadas nos novos 

profissionais. A pesquisa retrata um estudo de caso desenvolvido com 60 alunos do 

último período do curso de Administração da Fundação Educacional de 

Fernandópolis (FEF) a ser realizado no último trimestre de 2014. O propósito é 

comparar as competências dos formandos com as exigências do mercado de 

trabalho para o administrador.   

 

2. INTRODUÇÃO 

O Marketing pessoal é um assunto que, cada vez mais, assume pauta na 

contratação de pessoas pelas empresas e isso já é visto como um dos importantes 

diferenciais no mundo corporativo. O marketing pessoal se refere à marca individual 

do indivíduo e o que ele representa na mente das pessoas que convivem com ele ou 

que o veem em determinados momentos da vida social. Segundo Bordin Filho 

(2002: p.9), “trabalhar a própria imagem é divulgar a sua “marca” (…) contribuirá 

substancialmente para a valorização pessoal e profissional…”. 

A imagem pessoal refere-se a plena integração entre vida pessoal e 

profissional, não podendo separá-lo de como a pessoa é, de como é falado e de 

qual é a imagem que está passando para a sociedade. Uma das características do 

marketing é a imagem, sendo que  explicita as características da pessoa, que trata 

principalmente da aparência, linguagem verbal e corporal, postura, comportamento, 

conduta ética, convívio social, etc. (COSTA, 2002).  

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e a procura de 

profissionais capacitados, qualificados e diferenciados está mais acirrada. Assim, 

mesmo ocorrendo uma grande demanda de pessoas à procura de vagas de 

emprego, faltam candidatos preparados para ocupar as vagas disponíveis. O 

mercado de trabalho nacional passou por algumas modificações profundas, 

principalmente no período de 1995 a 2005, quase todas influenciadas diretamente 

pelo cenário macroeconômico mais geral, que é perceptível nesse período. 

(MORIN,2001) 



  

O diploma de um curso superior não representa mais a garantia de trabalho. 

Algumas áreas não apresentam muitas perspectivas profissionais e muitos recém-

graduados acabam por trabalhar numa área bastante adversa daquela em que se 

formaram. (MATTOSO,1999) 

O profissional, dos dias atuais, tem que estar integrado às políticas da 

empresa, mesmo que as suas tarefas sejam as mais simples. Ele deve estar a par 

de tudo o que acontece a sua volta, garantindo seu total envolvimento com os 

processos de forma geral e tendo claro que este envolvimento pode lhe proporcionar 

possibilidades de crescimento tanto no nível profissional como 

social.(MAXIMIANO,2009) 

 

3. OBJETIVOS 

A proposta deste trabalho é analisar se o recém-formado de um curso de 

Administração está apto a satisfazer as necessidades do mercado de trabalho e das 

exigências organizacionais. Com base neste estudo, propor além da formação, o 

uso dos conceitos de marketing pessoal como vantagem competitiva na carreira 

profissional. 

 

4. METODOLOGIA 

   A pesquisa bibliográfica abrangerá a consulta em temas como 

marketing pessoal, o desenvolvimento dos cursos de Administração e sua 

preparação para o mercado de trabalho. Concomitantemente, um estudo de caso 

com os alunos do último período do curso de Administração da FEF no município de 

Fernandópolis (SP), com aplicação de entrevistas e questionários para obtenção de 

informações e coleta de dados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica com temas relacionados 

ao Marketing Pessoal e a preparação oferecida pelos cursos de Administração.                   

Em fase de desenvolvimento, serão realizadas: 



  

1) Um estudo de caso no terceiro trimestre de 2014 através de entrevista e 

questionários com os formandos da turma 2014 do curso de Administração da 

FEF; 

2) Tabulação dos dados da pesquisa; 

3) Proposta de adequação do curso as novas exigências do mercado e a 

importância do marketing pessoal para o desenvolvimento da carreira 

profissional. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho contribuirá como apoio aos formandos 2014 do curso de 

Administração da FEF ao destacar a importância do Marketing Pessoal para o 

desenvolvimento profissional, além de propor melhorias no curso, adequando-o as 

exigências do mercado de trabalho de Fernandópolis (SP). 
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