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Objectivos 

•Promover o empreendedorismo; 

•Estimular a reflexão individual e colectiva sobre 

a importância do Marketing Pessoal e do 

Empreendedorismo, num contexto de procura 

activa de trabalho e de criação do próprio 

emprego.  



1. O que é Marketing Pessoal e 

Empreendedorismo  

- algumas qualidades pessoais do Empreendedor 
 

• Iniciativa 

• Visão 

• Coragem 

• Firmeza 

• Decisão 

• Atitude de respeito humano 

• Capacidade de liderança e organização 



O que  não  é Marketing? 

Não é vender. 

 
Não é esconder o conteúdo com uma 

embalagem atractiva. 
 

Não é um conjunto de regras de etiqueta, 
regras vestimentares ou comportamentos em 
público. 

 

Não é contratar um consultor de imagem para 
realizar um makeover. (Philip Kotler) 
 



Marketing Pessoal 

Marketing é a arte  de descobrir e desenvolver 

oportunidades, e de tirar partido delas. 

(Philip Kotler) 
 

É um conjunto estratégico de acções com o 

objectivo de diferenciarem um indivíduo, que 

podemos apelidar de marca, num 

determinado ambiente. 
 

É levar as pessoas que  têm uma  necessidade 

ou problema específicos, a conhecê-lo 

melhor, gostar e confiar em si. (John 

Jantsch) 
 

 



Outra definição de Marketing Pessoal 

Uma estratégia individual para atrair e desenvolver 

contactos e relacionamentos interessantes do ponto 

de vista pessoal e profissional, bem como para dar 

visibilidade a características, habilidades e 

competências relevantes na perspectiva da 

aceitação e do reconhecimentos por parte dos 

outros. 
 

 



2. Qual é o meu sonho? 

9 Reflexões  
1. Experiência profissional anterior 

2. Utilizar os seus tempos de lazer 

3. Utilizar as suas capacidades inatas 

4. Reflexão de ideias em grupo  (amigos e 

colegas) 

5. Viajar e procurar ideias 

6. Resolver uma  situação 

7. Melhorar um produto/serviço 

8. Falar e saber escutar atentamente 

9. Sonhar acordado  



3. Quem sou EU? 

1. Identificar os nossos valores 

fundamentais 

2. Descobrir as nossas paixões 

3. Conhecer os nossos talentos 

4. Saber os nossos verdadeiros atributos 



4. Eu seria o meu próprio cliente? 
CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Paciência Demonstrar auto-controle. 

Gentileza Dar atenção, encorajar, cortesia. 

Humildade Saber que precisa aprender sempre. 

Respeito Tratar os outros como importantes. 

Altruísmo Ir ao encontro das necessidades dos outros. 

Honestidade Não levar vantagem, ser ético. 

Compromisso Ser fiel às próprias opções, vestir a camisola. 



5. Quem são os meus clientes? 

Serviço 
1. Como é que as pessoas se tornaram 

conscientes de que necessitam do seu serviço?  

2. Como é que o cliente realiza a escolha final? 

3. Na realidade, o cliente usa o seu serviço para 

quê? 

4. Que tipo de ajuda o cliente pede ao usar o seu 

serviço? 

… 

… 



6. Marketing KIT 

Must have… 

1. Dossier Profissional (Filosofia, Serviços, CV, case-

studies, principais clientes, testemunhos, referências..) 

2. Brochura/flyer 

3. Estacionários (Cartões de visita, cartões de 

agradecimento, papel de carta  e envelopes) 

4. Vestuário 

5. Website/blog  



7. Dicas para o Marketing Pessoal 

1. Invista na sua saúde 

2. Invista na sua imagem 

3. Invista no seu conteúdo 

4. Valorize-se a si próprio 

5. Planeie a sua vida pessoal e profissional 

6. Seja sempre verdadeiro e fiel aos seus 

valores 



Atitude 

Atitude é algo interno, que deve ocorrer de 

dentro para fora. 

 

Está entre o estar consciente e o agir.  



É ter Deus ou uma Força Interior dentro de si 

É diferente de optimismo 

Capacidade de fazer as coisas acontecerem 

Atrai pessoas e contamina todos à volta  

É acreditar em si mesmo 

É o caminho para o sucesso 

Entusiasmo 



 

As experiências de três 

empreendedores:  

 ▫ João Chalaça, piloto – Profilm, Unipessoal, 
Ld.ª 

 
▫ Maria Joana Ribeiro, webdesigner, licenciada 

em artes plásticas – Maria Joana Canelas – 
Design, Unipessoal, Ld.ª 

 
▫ Luís Espadana, músico – Quarteto de 

Clarinetes do Departamento de Música da 
Universidade Évora 

 



Muito obrigada! 
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