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Todos temos uma marca pessoal. A maioria não tem a 
noção disso, não a gerindo de forma estratégica, con-
sistente e eficaz. Controlar a marca pessoal e a men-
sagem que ela transmite é fundamental, porque esta 
afeta a forma como os outros nos “percebem”.

Ser detentor de uma marca pessoal forte traduz-se na estimulação de per-
ceções sobre os valores e qualidades da pessoa, destacando-se e gerando 
expetativas sobre o seu trabalho. A participação no Facebook é tida como 
desejável pelos empregadores e empresários na busca de “negócios” e par-
cerias, quando os trabalhos envolvem o networking e competências técnicas. 
Cada vez mais se recorre ao Facebook no despiste de dúvidas em relação a 
potenciais colaboradores e parceiros de negócios, porque analisar o perfil 
permite “detetar” características pessoais básicas.

A presença dos líderes e CEO nas redes sociais é considerada positiva pelos 
clientes das organizações, visto apreciarem o acesso a pensamentos e insi-
ghts dos líderes.

Alguma informação online encontra-se fora do controlo, contudo a maioria é 
conscientemente fornecida.  Assim, torna-se  importante  projetar estrategi-
camente a identidade da marca desejada, de forma a alcançar uma reputação 
exemplar.

Indica-se um conjunto de práticas do desenvolvimento de um Branding Pes-
soal de sucesso no Facebook, sendo as dicas apresentadas naturalmente ao 
longo da obra.

O recurso a entrevistas e a análise de páginas de figuras públicas detentoras 
de sucesso na gestão das suas marcas pessoais no Facebook é uma vanta-
gem, sendo que se aborda o caso de Nílton, João Garcia, João Pedro Pais, Rita 
Pereira e do Presidente dos EUA, Barack Obama.
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Prefácio

Ter uma marca pessoal autêntica é, hoje em dia, um recurso 
muito importante na era online, virtual e individual. Trata-se da 
estratégia por trás das pessoas mais bem-sucedidas do mun-
do, tais como Oprah Winfrey, Richard Branson e Bill Gates. Ser 
uma marca pessoal autêntica estimula perceções significativas 
sobre os valores e qualidades que representamos, influencian-
do a forma como os outros nos percebem. Isto será potenciado 
através do uso das social media, como o Facebook, para nos 
posicionarmos fortemente na Internet. O Facebook pode ser 
usado de forma mais eficaz se os posts dos utilizadores esti-
verem relacionados ou interligados com a sua marca pessoal 
autêntica. É desta forma que se conseguirão conectar com o 
seu público de uma forma emocional.

Neste livro, Leonor Reis apresenta um excelente guia para 
os indivíduos e as organizações que pretendem fazer uso do 
Facebook de uma forma mais eficaz. Mostra-nos como pode-
mos criar ligações com o nosso público-alvo no Facebook de 
uma forma autêntica, estimulando a confiança. Leonor Reis 
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usou exemplos marcantes de figuras públicas em Portugal e 
nos EUA para ilustrar como os mesmos comunicam a sua mar-
ca pessoal de forma eficaz com base no seu estilo de vida pes-
soal e como atraem mais negócios com base nas suas compe-
tências e habilidades profissionais.

Leonor Reis, que também é formadora certificada em marca 
pessoal autêntica, representa e é líder principal da Federação 
dos coach de marca pessoal autêntica em Portugal. Adaptou 
com sucesso o meu modelo de marca pessoal autêntica, que 
foi testado na prática e é reconhecido mundialmente. Com o 
modelo de Leonor Reis (modelo – sucesso do branding pes-
soal no Facebook ou o sucesso na gestão da marca pessoal no 
Facebook) a construção de uma marca pessoal de sucesso no 
Facebook tornou-se mais eficaz.

Use este livro para reforçar o seu posicionamento no Facebook 
de uma forma mais sustentável e atraia o sucesso.

Prof. Dr. Hubert Rampersad
Presidente, Authentic Personal Brand Coach Federation 

(www.apbcoachfederation.org), Florida, USA. 
Autor dos livros Authentic Personal Branding: A new blueprint 
for building and aligning your brand e Be The CEO of Your Life: 

The Ultimate Authentic Personal Branding Formula for Standing 
Out from the Crowd
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1. Introdução

Todos temos uma marca pessoal. A maioria não tem a noção disso, 
não a gerindo de forma estratégica, consistente e eficaz. Controlar 
a marca pessoal e a mensagem que ela transmite é fundamental, 
porque esta afeta a forma como os outros nos percecionam. 

É um facto incontornável que o Facebook, utilizado diariamen-
te por grande parte da população, pode ter impacto na vida 
pessoal e profissional dos indivíduos. Neste sentido, este li-
vro pretende aumentar a compreensão sobre a forma como se 
pode construir um branding pessoal de sucesso no Facebook, 
ou seja, como gerir eficazmente a marca pessoal, de forma a 
potenciar a mesma, controlando as pegadas que deixamos no 
nosso percurso online.

O objetivo traduz-se na obtenção de um conjunto de regras ou 
práticas corretas, referentes à forma como se constrói um bran-
ding pessoal de sucesso, ou como se efetua uma gestão de su-
cesso da marca pessoal  na rede social Facebook, sendo que ao 
longo da obra as dicas vão sendo apresentadas naturalmente.
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Desta forma, espera-se contribuir na ajuda dos indivíduos que 
pretendem distinguir-se no mercado fazendo uso do Facebook, 
sendo esta ferramenta considerada poderosa, devido à sua uti-
lização por grande parte da população, permitindo a construção 
de um branding pessoal ou gestão da marca pessoal, poten-
ciando a marca pessoal, a um custo reduzido e com um alcance 
elevado.

Para fazer face à proposta de compreensão e aprendizagem do 
tema “sucesso na gestão da marca pessoal no Facebook”, in-
troduz-se o mesmo abordando a importância do branding pes-
soal ou gestão da marca pessoal, bem como a sua importân-
cia no Facebook. Após esta compreensão, entra-se no conceito 
“branding pessoal” propriamente dito, onde se trata o tema de 
uma forma mais aprofundada, mas que se considera necessá-
ria para que os capítulos práticos possam ser de leitura, aplica-
ção e compreensão mais eficiente e fluente. 

Após a explanação sobre o conceito branding pessoal ou sim-
plificando, a gestão da marca pessoal, segue-se o capítulo onde 
é efetuada a ponte entre o branding pessoal e o Facebook, bem 
como a contextualização sobre o que pretende ser um plano e 
uma estratégia de branding pessoal no Facebook, necessários 
para tornar na prática a marca pessoal visível e impulsionar 
o seu capital. A autora apresenta e explica o seu modelo re-
presentativo do processo de branding pessoal de sucesso no 
Facebook, que aconselha ser seguido.
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Os capítulos seguintes são eminentemente práticos na apli-
cação e sedimentação da teoria e conceitos abordados ante-
riormente. Assim, e para tornar a aprendizagem interessante e 
motivadora, efetuou-se a análise crítica da página de Facebook 
de quatro figuras públicas portuguesas, sendo que, como for-
ma de complemento das perceções, e numa fase antecedente à 
análise apresentada neste livro, procedeu-se a uma breve en-
trevista a algumas das personalidades ou gestores da página de 
Facebook (mais concretamente, Nílton, João Garcia e o agente 
de comunicação de João Pedro Pais). As figuras públicas sele-
cionadas, e às quais foi atribuído sucesso, foram Rita Pereira, 
Nílton, João Garcia e João Pedro Pais, verificando-se que apre-
sentam estratégias diferentes na concretização de objetivos se-
melhantes.

Na ambição de analisar a página de Facebook de uma figura 
pública estrangeira, optou-se pelo Presidente dos EUA, Barack 
Obama, um líder carismático, o homem mais poderoso do mun-
do e também o mais “próximo”, detentor de milhões de fãs, es-
palhados por todo o mundo.

Seguem-se algumas curiosidades e notas conclusivas. E, por 
fim, “encerra-se” este livro na expetativa de que o leitor ali-
mente a sua ambição pessoal e que coloque em prática o que a 
sua marca pessoal representa, planeando e sendo estratégico, 
dando azo à sua imaginação e criatividade!
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2. As pegadas online influenciam 
o nosso percurso offline…

Está provado que o branding pessoal de sucesso ou o sucesso 
na gestão da marca pessoal pode ter consequências positivas 
para os indivíduos, tanto ao nível pessoal como profissional.

Todos temos uma marca pessoal, no entanto, a maioria das 
pessoas não tem a noção disso e não a gere estratégica, con-
sistente e eficazmente. Devemos tomar o controlo da marca 
pessoal e da mensagem que ela transmite, uma vez que isso 
afeta a forma como os outros nos percecionam. Dar destaque 
ao branding pessoal ou à correta gestão da marca pessoal aju-
da o indivíduo a criar uma marca pessoal forte e a distinguir-se 
como um profissional de excelência.

Os benefícios em sustentar uma marca pessoal forte traduzem-
-se da seguinte forma:

• Estimula perceções significativas sobre os valores e qualida-
des que a pessoa defende;
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• Permite aos outros saber quem a pessoa é, o que faz, o que 
a torna diferente, como cria valor para os outros, e o que 
podem esperar da pessoa quando interagem com ela;

• Influencia como os outros percebem a pessoa;

• Cria expetativas na mente dos outros sobre o que poderão 
ganhar ao trabalharem com a marca;

• Cria uma identidade em torno do indivíduo, permitindo às 
pessoas facilmente lembrarem-se de quem o indivíduo é;

• Encoraja os prospetores a tomarem a pessoa como a única 
solução para os seus problemas;

• Coloca a pessoa acima dos seus competidores no mercado.

Tendo por base as considerações dos benefícios enumerados 
relativamente a possuirmos uma boa marca pessoal, é, na era 
em que vivemos, a era do digital, crucial “vigiarmos” as pega-
das digitais que produzimos diariamente. Será de destacar que 
hoje em dia a presença das redes sociais, na grande maioria 
dos casos, pode ser encarada de modo positivo. Ou seja, dar 
destaque ao branding pessoal ou o cuidado na gestão da marca 
pessoal nas redes sociais, e neste caso concreto no Facebook, 
é pertinente, apresentando um âmbito e um público cada vez 
mais alargados e variados. 

Vamos “ver e refletir” sobre o porquê...

• Os mundos offline e online encontram-se fundidos. Não va-
mos levar isto a um extremo; contudo, a realidade é que se 
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2. AS PEGADAS ONLINE INFLUENCIAM O NOSSO PERCURSO OFFLINE...

formos pesquisar o nome de uma pessoa no Google e não 
encontrarmos resultados, quase se pode afirmar ou consi-
derar que essa mesma pessoa não existe! Trata-se de uma 
“realidade” dos tempos atuais, quer queiramos aceitar quer 
não.

• O Facebook é a rede social com maior número de utilizado-
res no mundo, sendo que em Portugal praticamente metade 
da população detém uma conta nesta rede. Então, se a maio-
ria das pessoas se encontra nas redes sociais, e concreta-
mente, no Facebook, “talvez” faça sentido as marcas lá es-
tarem também! Claro que sim! E nós todos somos marcas!... 
Marcas pessoais.

• Os empregadores cada vez mais recorrem às redes sociais…

 Vários estudos indicam que as redes sociais estão a ser utili-
zadas cada vez mais para recrutar pessoas para lugares em 
empresas.

 Por exemplo, um estudo efetuado pela Jobvite, empresa 
norte-americana que desenvolve plataformas para o recru-
tamento online, constatou isso ao analisar as tendências re-
gistadas na forma como se contratam pessoas através da 
Internet.

 De acordo com as conclusões divulgadas pela Jobvite, 93% 
dos recrutamentos são feitos online, nas redes sociais.

 A empresa também apurou que o que se publica online é ou-
tra das formas de escrutínio para escolher um funcionário. 
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Segundo o estudo, 55% dos recrutadores reconsideraram 
um candidato com base no seu perfil social, tendo 61% mu-
dado para uma opinião negativa sobre o candidato.

• A participação nesta rede social é vista como desejável pe-
los empregadores ou empresários na busca de “negócios”, 
quando os empregos envolvem o networking  e quando as 
competências técnicas são essenciais no exercício das fun-
ções. A habilidade e o envolvimento no uso destes sites indi-
ca que os indivíduos possuem atributos para trabalhar com 
eficácia em novos meios de plataformas técnicas, habilidade 
para trabalhar em vários projetos em simultâneo e a capa-
cidade para contactar pessoas e eventuais clientes através 
das novas tecnologias.

• Está provado que a análise do perfil de determinada pessoa 
na rede social permite “conhecê-la”, ou seja, o observador 
que analise o perfil da “pessoa em questão” e o seu compor-
tamento da rede conseguirá percecionar traços básicos da 
sua personalidade.

• Os clientes gostam de saber e conhecer as empresas com 
quem fazem negócios… gostam de conhecer “a cara da em-
presa”… concretamente, o seu líder. Ou seja, é vista com 
bons olhos pelos clientes a presença do líder da empresa 
nas redes sociais, sendo que isso os poderá ajudar a perce-
ber o que o mesmo defende. É necessário ter em conta que 
os clientes confiam mais nas pessoas do que nas organiza-
ções, simplesmente porque é com as pessoas que fazem os 
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2. AS PEGADAS ONLINE INFLUENCIAM O NOSSO PERCURSO OFFLINE...

negócios, podendo posteriormente responsabilizá-las pelos 
seus atos, caso assim se “justifique”!

 Estudos averiguaram que as redes sociais preferidas são 
o Facebook (29%), LinkedIn (15%), YouTube (13%), Twitters 
(11%) e My Space (11%), sendo que o Facebook lidera o pon-
to “meio de comunicação em redes sociais mais útil”. Estes 
dados traduzem a mutação e realidade da comunicação dos 
tempos modernos!... É o momento ideal para a reinvenção da 
liderança moderna! O papel dos executivos de topo evoluiu 
no sentido de se tornarem mais visíveis, sociais, conectados 
e acessíveis do que nunca. O ambiente competitivo também 
se transformou, e os clientes, investidores e stakeholders 
esperam ter acesso aos insights e à visão da marca pessoal 
ou dos líderes numa base contínua. Portanto, os CEO de-
vem encarar os social media como um meio de comunica-
ção obrigatório, apostando num plano de social media bem 
estruturado, focado na interação e na boa representação da 
organização, onde a gestão da marca pessoal pode aumen-
tar o conhecimento da marca e a fidelização dos clientes.

 A criação de valor nos social media não é uma estrada de 
sentido único… Para conquistar clientes conscientes e leais, 
os gestores devem interagir de forma sincera e demonstrar 
preocupação. Esta situação torna a gestão da marca pessoal 
dos CEO nos social media um trabalho profissional organiza-
do e de equipa, e uma parte importante dos esforços e preo-
cupações de gestão nos social media a gerir pela empresa.
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 Os CEO trazem os seus conhecimentos, experiências e es-
tilos de liderança para as empresas onde trabalham, sen-
do todos eles detentores de um estilo e natureza individual, 
transmitindo valores próprios e únicos. Ou seja, todos são 
uma marca!... Contudo, ser uma marca não é suficiente por 
si só. É necessário geri-la através de um alto nível de envol-
vimento, criando valor a si mesmos e às outras marcas da 
empresa que representam!

• Em alguns casos, a marca pessoal do CEO ou do líder da 
empresa pode mesmo sobrepor-se à marca da organização, 
tornando-se benéfica a sua exposição. Vejam-se os casos 
concretos de Steve Jobs e Bill Gates.

Tomado o conhecimento dos benefícios de uma presença on-
line, ou seja, nas redes sociais, e concretamente no Facebook, 
reforça-se o que numa fase anterior já havia sido abordado… A 
informação encontrada online providencia uma pegada digital 
que implicitamente atribui marcas às pessoas. Alguma infor-
mação está fora do controlo do utilizador, como por exemplo o 
que os outros escrevem sobre o utilizador ou usuário; contudo, 
a maioria da informação é conscientemente fornecida. Torna-
se cada vez mais importante controlar a marca pessoal e proje-
tar estrategicamente a identidade da marca pessoal desejada, 
de forma a atingir uma reputação exemplar. Ou seja, torna-se 
fundamental gerir a marca pessoal, sendo que a web se tornou 
a plataforma perfeita para o branding pessoal.
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3. O conceito “branding pessoal” 
… a gestão da marca pessoal

O conceito de branding pessoal é um fenómeno relativamente 
novo, que terá tido a sua origem no ano de 1997 quando Tom 
Peters, no seu artigo na revista de gestão Fast Company, usou 
pela primeira vez o termo “marca pessoal”, com a premissa 
chave para o branding pessoal, que se traduz no facto de que 
todos temos uma marca pessoal, ou um sinal de distinção. 

Tratando-se de uma área recente e que terá sido impulsiona-
da por Tom Peters, a realidade é que, nos tempos de hoje, não 
existem muitas definições para branding pessoal, sendo que a 
literatura e as próprias definições são, na sua grande maioria, 
sustentadas pelos gurus na matéria, ou, melhor dizendo, os 
verdadeiros praticantes desta realidade, e os responsáveis pela 
escrita da literatura existente. 

Até à data, verifica-se a existência de uma enorme diferença en-
tre o que se pode considerar como um estudo verdadeiramente 
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académico ou científico e a vasta literatura existente sobre o 
tema, bem como na interligação dos conceitos e práticas ex-
postos pelos gurus e defensores. Trata-se de uma área em “ex-
plosão”, e nota-se isso pelo alto número de consumidores de 
livros sobre esta temática, sendo que os Estados Unidos são 
o berço e a referência, local onde esta literatura é produzida e 
consumida em larga escala. O grande público dos escritores 
são as pessoas com a pretensão de conseguirem um empre-
go ou que eventualmente pretendam mudar de emprego, numa 
altura em que as vagas existentes são poucas e disputadas por 
muitos indivíduos.

Sendo que cada vez mais, nos dias que correm, ter-se-á de ter 
em conta todas as situações e considerações de aplicabilidade 
mencionadas no capítulo anterior, bem como a abrangência do 
público a que se adequam os benefícios do desenvolvimento do 
branding pessoal ou da preocupação em gerir de forma mais 
consciente a marca pessoal.

O conceito em referência, o branding pessoal, é considerado um 
processo fundamental a ter em conta, tornando-se para o indi-
víduo um diferenciador num mercado cada vez mais concorrido.

Pode-se mesmo dizer que o branding é frequentemente visto 
como uma forma ideológica de influência. E que, por isso, um 
indivíduo que possua uma marca pessoal poderosa tem a capa-
cidade de mudar a opinião dos outros, uma vez que as pessoas 
se interessam em interagir com esses indivíduos.
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3. O CONCEITO “BRANDING PESSOAL”

Na prática, as marcas pessoais são cada vez mais utilizadas 
nas artes, desporto, política, entre outros, e se anteriormente 
só eram consideradas para celebridades, na atualidade, esten-
deram-se ao indivíduo comum. 

Apesar de o termo “marca pessoal” ter surgido em 1997, a pri-
meira definição de branding pessoal apenas surgiu em 2005. 
Nessa altura, a terminologia foi descrita como o envolvimen-
to de conceitos do desenvolvimento e promoção dos produtos, 
usados para promover pessoas para o ingresso ou transição no 
mercado de trabalho. Trata-se de uma definição ainda vaga, em 
que não é dada ênfase ao conceito-chave que é a “marca pes-
soal”, e, além disso, associa na mesma definição tanto os indi-
víduos como os produtos. Ver-se-á mais à frente que a utiliza-
ção dos dois termos, “produto” e “pessoa”, faz algum sentido. 

Fazendo uma passagem ao conceito “marca pessoal”, torna-
-se importante destacar a definição de Peter Montoya, um bem 
conhecido autor e consultor de branding pessoal. Este autor 
defende que a marca pessoal é a identidade da pessoa que esti-
mula perceções precisas e significativas na sua audiência sobre 
os valores e qualidades que a pessoa defende, pessoal e profis-
sionalmente.

O mesmo autor dá ênfase à identidade da pessoa, sugerindo 
que uma marca pessoal descreve a nossa essência, revela as 
nossas forças, valores, objetivos e personalidade e diz às pes-
soas quem nós somos, o que fazemos e o porquê de sermos 
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únicos. Acrescenta valor a quem somos e proporciona-nos uma 
vantagem competitiva no mercado, através da sumarização do 
nosso corrente “eu”, de uma forma convincente e persuasiva. 
Relativamente às perceções, ele é da opinião que a marca não 
somos nós, mas sim a perceção que o público tem sobre a nos-
sa personalidade e habilidades, sendo que a criação dessas 
perceções obriga a que o indivíduo viva a marca que construiu. 
E deverá fazê-lo constante e consistentemente, tal como men-
ciona: “Expressa-te e transmite aquilo que defendes a todas as 
pessoas que contactas, seja a tua audiência o target profissio-
nal ou vizinhos, família, colegas e até mesmo a pessoa que en-
contres na rua”.

O branding é algo com que temos de viver diariamente para co-
lhermos benefícios. E, por outras palavras, o nosso estilo de 
vida é o reflexo da nossa marca pessoal.

No fundo, o preceito-chave do branding é que a marca deve ser 
simples, clara e consistente.

Rampersad, autor conhecido na área do branding pessoal, tal 
como anteriormente, também concorda que o branding é um 
modo de vida, algo com que se tem de viver diariamente, ou 
seja, é uma imagem de nós próprios que queremos projetar em 
tudo o que fazemos, tratando-se de valores, crenças, sonhos 
e génio, combinados com ferramentas poderosas para propor-
cionar um desempenho máximo e criar uma base estável de 
fidedignidade, credibilidade e carisma.
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3. O CONCEITO “BRANDING PESSOAL”

Visto isto, há necessidade do uso de ferramentas. Estas ferramen-
tas permitirão que, de uma forma estratégica e consistente, se 
consiga controlar e gerir a marca pessoal, o que será fundamental 
para se atingir uma reputação de excelência. Não só esta estraté-
gia deve ter em conta a reação do público em relação à marca, mas 
também a preocupação na implementação de ações de melhoria 
para que as perceções do público sejam cada vez mais positivas.

Vários autores consideram que o branding é um processo que 
se sumariza nestas três etapas: “extrair, expressar e divulgar”, 
sendo que, inicialmente, o indivíduo deverá fazer uma intros-
peção para descobrir os seus atributos-chave identificadores: 
“a tua promessa única de valor”. Após isso, constrói-se uma 
declaração da marca pessoal em torno do conjunto de atribu-
tos. E, finalmente, cria-se uma estratégia para tornar a marca 
visível para o mundo exterior.

Arruda, apelidado de guru do branding pessoal pelos social 
media e clientes, cuja metodologia de branding pessoal certifi-
ca estrategas em branding pessoal em mais de 20 países, defi-
ne o conceito como:

“Branding pessoal trata de entender o que é realmente único 
em nós, usando isso para nos diferenciarmos e guiarmos as 
nossas decisões de carreira. Através da descoberta da verdade 
e vivendo consistente e constantemente a nossa marca pessoal, 
atraímos os objetivos que pretendemos alcançar, sem ter que 
lutar com o universo para obter isso.”
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