
 
A IMPORTÂNCIA DO USO DO MARKETING PESSOAL PELOS 

ESTAGIÁRIOS COMO FERRAMENTA PARA EFETIVAÇÃO NA 

ÁREA COMERCIAL DA EMPRESA X.   

1 INTRODUÇÃO  

O grande desafio do Marketing é criar marcas fortes que vão ao encontro das 

necessidades e desejos dos consumidores e, por essa via, possam aspirar uma vida longa. Se 

assim acontece com os produtos e os serviços, da mesma forma acontece com as pessoas. 

O trabalho será desenvolvido através da análise que possibilitou detectar as 

dificuldades do estagiário para efetivação na área comercial identificando as necessidades e 

habilidades dos mesmos. 

Existem pessoas que se dizem vítimas do sistema e não tem seu trabalho reconhecido 

na empresa em que trabalha. Especialistas apontam que muitos casos de falta de 

reconhecimento estão ligados diretamente a uma fraca estratégia de marketing pessoal. Em 

um português claro, significa que as pessoas podem não estar sabendo vender o seu peixe da 

maneira certa na empresa em que trabalham. Esse artifício, no entanto, não implica em uma 

mera autopromoção ou em contar vantagens sobre os colegas. Trata-se de algo muito mais 

abrangente. A palavra-chave para o sucesso do profissional, dizem os especialistas em 

recursos humanos, é relacionamento. 

O Marketing Pessoal tornou-se uma ferramenta estratégica essencial no processo de se 

conduzir com sucesso uma marca pessoal no mundo atual em que vivemos. Na dose certa e de 

forma planejada, é possível criar e desenvolver uma imagem coerente e consistente, envolta 

em associações psicológicas positivas que dêem visibilidade necessária para que uma pessoa 

se transforme em uma referência no seu ambiente vivencial e possa fazer parte dos projetos de 

vida das outras pessoas. 

Uma pessoa que possua talento e competência suficiente para exercer a sua atividade, 

desde que pratique e aperfeiçoe constantemente o seu Marketing Pessoal, pode chegar ao 

topo, elevando o seu nível de notoriedade e imagem e ser recompensado por isso. Essa é uma 

tarefa que exige paciência, disciplina, perseverança, uma elevada auto-estima, determinação e 
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um conjunto de crenças e valores que irão nortear suas atitudes e comportamentos de forma a 

fazer uso correto das habilidades inatas e das habilidades a serem criadas e aperfeiçoadas. 

Neste estudo busca-se identificar os benefícios que o marketing pessoal na Empresa X 

tem trazido para os estagiários como ferramenta para efetivação dos mesmos dentro da 

empresa. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

O tema deste trabalho foi escolhido por considerar que o Marketing Pessoal tornou-se 

uma ferramenta estratégica essencial no processo de se conduzir com sucesso uma marca 

pessoal no mundo atual em que vivemos. 

Na dose certa e de forma planejada, é possível criar e desenvolver uma imagem 

coerente e consistente, envolta em associações psicológicas positivas que dêem visibilidade 

necessária para que uma pessoa se transforme em uma referência no seu ambiente vivencial e 

possa fazer parte dos projetos de vida das outras pessoas. 

O Marketing Pessoal pode ser definido como um conjunto de ações estratégicas, 

atitudes e comportamentos que conduzem a trajetória pessoal e profissional para um feliz 

sucesso por meio de qualidades e habilidades inatas ou adquiridas do indivíduo que, 

aperfeiçoadas, promoverão comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios 

objetivos. 

O Marketing Pessoal é o processo de estar em evidência, a autora (Rein, 2004, p.322) 

explica porque algumas pessoas ganham fama, atingindo o topo do sucesso, enquanto outras 

permanecem obscuras mesmo tendo capacidade para realizar um excelente trabalho. 

Visibilidade é o que todo executivo em início de carreira quer e o que todo profissional 

incógnito almeja. 

Este trabalho será proposto para verificar a importância do uso do marketing pessoal 

pelos estagiários como ferramenta para a efetivação na área comercial da empresa pesquisada 

com o intuito de identificar os pontos positivos e negativos que possam dificultar os estagiário 

de desenvolver esse marketing pessoal. Levando em consideração que até o momento atual 

não houve nenhum relato de pesquisa referente ao segmento de marketing pessoal em relação 

ao estagiários na empresa, o estudo terá contribuições potenciais em nível teórico, servirá de 

base para o estudo dos interessados na área, bem como referência didática para o meio 

acadêmico, tendo como finalidade em analisar a área comercial da Empresa X na efetivação 
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do estagiário, um estudo que futuramente possa vir a ajudar empresários, consultores e 

pesquisadores, assim como a própria empresa, e também terá em nível prático que servirá de 

base para que seja colocado em prática um plano de marketing voltado para melhor utilização 

e conhecimento das ferramentas de marketing pessoal. De forma geral, preencherá os 

requisitos mínimos para o seu desenvolvimento no mercado. 

 

4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

1. O uso do marketing pessoal está colaborando para a efetivação dos estagiários na 

Empresa X?  

5 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE  

Esta questão tem sido como fator predominante, atualmente no mercado. Em relação à 

empresa Empresa X as hipóteses prováveis do problema podem ser apresentadas como: Falta 

de treinamento adequado para a efetivação dos estagiários; Desconhecimento das ferramentas 

do marketing pessoal entre os estagiários;  

6 OBJETIVOS  

6.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar se o Marketing Pessoal está sendo utilizado e se é eficaz como critério para 

efetivação dos estagiários na Empresa X.  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar as dificuldades dos estagiários para serem efetivados na empresa 

pesquisada; 

 

Verificar o perfil dos estagiários na Empresa X; 
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Identificar e sugerir melhorias para que haja mais eficiência na efetivação; 

 
Perceber o conhecimento dos estagiários em relação ao Marketing Pessoal.  

7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

7.1 SUCESSO GLOBAL  

Abordar o tema "Marketing Pessoal" após tantos outros autores já tendo escrito sobre 

ele não é tarefa simples, exige uma abordagem mais cuidadosa e diferencial. É importante, 

antes de aprofundar sobre o tema central, deve-se entender o momento pelo qual passam as 

transformações e o legado, para que possam compreender a importância e aplicabilidade do 

Marketing Pessoal. (LINKEMER, 1986, p.23) 

É fato que grande parte de todo este processo de mudanças e velozes transformações 

pelo quais todos estão vivenciando, é decorrente de dois fatores principais: a globalização e o 

desenvolvimento tecnológico. 

O mundo como se conhece hoje faz parte deste processo ou advém dele. O autor 

(LINKEMER, 1986, p.23) afirma que a globalização está presente na realidade e no 

pensamento, desafiando grande número de pessoas em todo o mundo . O desenvolvimento 

da tecnologia acelerou o processo de globalização e vice-versa, promovendo um ciclo 

contínuo e irreversível, capaz de alterar culturas, sociedades e o próprio homem. 

A partir destes dois fatores, outros vieram compor o cenário atual: busca permanente 

pela qualidade de produtos, serviços e de vida; maior presença da mulher no mercado de 

trabalho e em outros segmentos da sociedade, até então predominantemente masculina; 

segmentação do consumo, para atender novos mercados cada vez mais competitivos e 

exigentes; trabalho em equipe, como propulsor da revolução do comportamento interno nas 

organizações, onde se faz mais com menos gente; conceito e prática da melhoria contínua - 

aplicada a processos e pessoas; terceirizações, quarteirizações, preocupação com o meio 

ambiente e a comunidade etc. 

Diante deste cenário e muitas outras transformações ocorridas no meio organizacional 

e social, surgiu o Marketing Pessoal, como forma de revalorização das capacidade e 

competências do homem. O autor (LINKEMER, 1986, p.23) explica que o cineasta americano 

Woody Allen, afirma que oitenta por cento do êxito consiste em aparecer. Mas é óbvio que 
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para passar do ridículo ao êxito na arte de aparecer, faz-se necessário uma boa dose de 

planejamento e estratégia, que são os pilares do Marketing Pessoal, ou seja, como se destacar 

em meio a tantos e atingir o sucesso global.  

7.2 MARKETING PESSOAL SUSTENTÁVEL  

7.2.1 A Primeira Impressão.  

Algumas pessoas têm a incrível capacidade de atrair os outros. Elas são espirituosas, 

animadas e comunicativas. Em qualquer lugar, conseguem se enturmar facilmente, porque 

sabem como causar uma excelente primeira impressão. São risonhas, confiantes e as pessoas 

gostam de ficarem ao lado delas. Em qualquer relação, seja ela pessoal ou profissional, você 

precisa reforçar os laços de confiança dia após dia, para ter mais crédito. Caso contrário, será 

esquecido. Além disso, as pessoas estão na era das redes e dos relacionamentos, em que a sua 

integridade é colocada a toda prova. (MATARAZZO, 2002, p.15).  

7.2.2 Contatos Imediatos  

Por melhor que seja a sua primeira impressão, ela é superficial. Se você foi sorridente 

e educado, pensarão que é "simpático". Se falar duas ou três coisas interessantes, poderá sair 

com a imagem de "inteligente". Se estiver bem vestido e exalar um bom perfume, será 

lembrado como "bem-sucedido". Enfim, a pessoa recebe um ou mais rótulos, em função do 

seu desempenho naqueles poucos segundos, minutos ou horas em que se relacionou. 

(MATARAZZO, 2002, p.15).  

7.2.3 Quem você é?   

Após uma década de Internet comercial, percebe-se uma rápida aproximação de ambos 

os lados dessa moeda. Se por um lado, as facilidades da tecnologia nos permitem multiplicar 

os contatos e as formas de impressionar, por outro, elas nos colocam cara a cara com o 
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passado, expondo os caminhos que já trilharam. Aquele "Marketing Pessoal" exageradamente 

perfumado e maquiado não se sustenta por muito tempo. Basta vasculhar um pouco mais para 

perceber quem vende gato por lebre. Os amigos dos amigos estão se falando mais, e falando 

da gente em círculos expandidos de influência. Se você pisou na bola com um deles, poderá 

ter problemas em breve. (LIGGIERRI, 2005). 

Hoje as pessoas precisam ficar atento às redes sociais que estão surgindo na Internet e 

procurar exercitar seus relacionamentos por lá. É uma ótima maneira de resgatar amigos do 

passado e investir em novas conquistas, aprimorando o "networking" (transmitindo em rede) 

sustentável, ou seja, gerando sutentabilidade nas redes que estão surgindo. A dica do 

momento atende pelo estranho nome de "Orkut" (www.orkut.com, um site de relacionamento, 

onde as pessoas se comunicam, criam comunidades e o mundo todo visita para conhecer.). A 

autora (LIGGIERRI, 2005) explica que a comunidade foi criada por Orkut Buyukkokten, um 

turco ligado a Stanford University (Universidade de Stanford) e que trabalha para Google 

(Site de procura na internet), tornou-se um fenômeno na Internet mundial e especialmente no 

Brasil. Já são mais de 500.000 brasileiros conectados se relacionando por lá.  

7.2.4 Marketing pessoal é decisivo para crescer no trabalho  

O assunto como marketing do relacionamento pessoal e explica o motivo, em que a 

autora (LIGGIERRI, 2005) diz que "todos têm obrigação de investir em seu relacionamento. 

A capacidade de conhecer outras pessoas e áreas é fundamental para o crescimento no 

trabalho . O autor (PADILHA, 2002, p.40) informa que houve uma recente pesquisa 

conduzida pelo Jornal Wall Street que revelou que 75% das pessoas entrevistadas acreditam 

que a melhor maneira de ganhar visibilidade no trabalho é criar contatos internos e externos e 

procurar tarefas desafiadoras. A pesquisa foi realizada com empresas e profissionais 

responsáveis por processos de seleção. 

Muito além da primeira boa impressão. Quantas pessoas se conhece ao longo da vida, 

milhares, provavelmente. A maioria teve um papel secundário, como colegas de colégio, 

faculdade, trabalho, curso de inglês, academia, clube etc. (PASSOS, 1999, p.14). Alguns 

chegam a conviver com as pessoas por mais tempo, ou com mais intensidade do que outros, 

porém muitos guardaram uma impressão de cada um. Mesmo que não lembrem diretamente 

do rosto ou do nome, essas pessoas podem reconhecer as pessoas através de amigos e 

experiências em comum. Basta uma pequena faísca para ativar a memória, como fotos, 

http://www.orkut.com


 
7

 
histórias e curiosidades guardadas no subconsciente. A questão é: quando se lembrarem, serão 

lembranças boas ou ruins? Qual a sua característica mais marcante, para cada pessoa? Essa 

resposta pode dizer muita sobre como as pessoas conduz suas relações e oferecer pistas para 

uma significativa mudança.  

8 METODOLOGIA  

8.1 NATUREZA DA PESQUISA  

A natureza da pesquisa será de forma quantitativa onde irá descobrir quantas pessoas de 

uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de características, 

é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise 

estatística. (LAKATOS, 2003). Desta forma a pesquisa será quantitativa que servirá de base 

para analisar se o Marketing Pessoal está sendo utilizado e se é eficaz como critério de 

avaliação dos estagiários na Empresa X.  

8.2 QUANTO A FINALIDADE DA PESQUISA  

A pesquisa descritiva expõe característica de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

(VERGARA, 2005, p.47), por isso optará pela pesquisa de caráter descritivo, sua realização 

será desenvolvida através de analise registros, classificação, e interpretação dos dados 

coletados.  

8.3 QUANTO AO MEIO DE INVESTIGAÇÃO  

No que diz a respeito de quanto ao meio da pesquisa será de caráter bibliográfica, que é 

o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas, isto é material acessível ao publico em geral, será documental, que 

é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer 

natureza, ou com pessoas registros anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, 
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balancetes, comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, videoteipe, informações 

em disquete, diários cartas pessoais e outros. 

Será também de campo, que é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explica-los. (VERGARA, 2005, p.48).  

8.4 SUJEITO DA PESQUISA  

Para o desenvolvimento da amostra da pesquisa corresponderá 10 colaboradores da área 

comercial da Empresa X, sendo que 05 serão estagiários e 05 serão funcionários contratados. 

Entenda-se aqui por população não o numero de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) 

que possuem características que serão objeto de estudo. (VERGARA, 2005, p.50).  

8.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

O instrumento de coleta de dados será um questionário contendo perguntas fechadas, 

onde as informações que se pretende obter são dados de que se precisa para responder ao 

problema. 

Conforme (Roesch, 1999), afirma que a coleta de dados significa quantificar opiniões, 

dados através de questionários, nas formas de coletas de informações.  

8.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Serão utilizados gráficos com cruzamentos de dados e tabelas para a apresentação dos 

resultados levantados pelo questionário. Afirma (Roesch, 1999), que após a coleta de dados, 

resta o trabalho de tabulações, de elaboração de gráficos, quadros, mapas, estatísticos para 

análises, interpretações e conclusões indutivas.    
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9. CRONOGRAMA   

ANO 2005 

ATIVIDADE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 
Escolha do Tema  X          

Levantamento Bibliográfico  X X        

Seleção de Material   X X       

Elaboração do Projeto    X X X     

Apresentação do Projeto       X    

Atualização e Revisão        X X  

Entrega Versão Final          X 
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