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ESTRATEGIA DE PERSONAL BRANDING NA CONTRUÇÃO DE UMA MARCA:
PROSCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA DENTRO DO PERSONAL
BRANDING

João Victor Cavalcanti Barreto
Edinaldo Silva Dos Santos
Marcela Araújo Freitas Brito1

Resumo: A finalidade deste trabalho consiste em abordar a construção de uma
marca utilizando a estratégia do Personal Branding que é a prática de pessoas que
comercializam a própria imagem e a carreira como marca. Consistimos em verificar
como é desenvolvido o processo de construção de uma marca. Com isso, conceitos
como “marca”, “branding”, “branding Equality” e “Personal Branding” são estudados
em primeiro plano com o objetivo de dar base teórica a partir de pesquisa
bibliográfica. Celebridades, cantores e inclusive pessoas anônimas gerenciam e
pensam em todos os aspectos da sua vida e consegue administrar bem sua
imagem. A ideia é verificar como se dá o processo de construção de uma marca
pessoal, identificar possíveis estratégias de marketing utilizadas por uma figura
pública para atingir uma imagem adorada pelo público e verificar se o Personal
Branding pode influenciar em contratos publicitários.
Palavras-chave: Personal Branding. Branding. Marca. Comunicação.

1 INTRODUÇÃO
Um produto ou serviço, quando apresentado com uma marca, pode ganhar
um significado diferenciado e adquirir valores imateriais relacionados a ela. Um
nome (marca) associado a um símbolo (logomarca) torna um produto mais
facilmente reconhecido e registrado na lembrança das pessoas.
E é nesse momento que o Branding, com todas as suas ferramentas e
estratégias, se destaca, pois é ele que trabalha toda essa simbologia por trás da
marca:
Branding é o conjunto de ações ligadas à administração de marcas. São
ações que tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas
além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura e
influenciar a vida das pessoas (MARTINS, 2006, p. 8).
1

Professora da UNIBRA. Mestre e Formação em Mentoria e Coach; Mestre em Design; Especialista
em Gestão de Pessoas; Graduada em Comunicação Social.
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O termo Personal branding tem sido cada vez mais mencionado como
indispensável para a gestão de uma marca, isso porque a dinâmica do mercado
mudou a entrada de uma nova geração com outros anseios e visões no mercado
profissional, e as mídias digitais como principal meio de comunicação e ampliação
da voz do consumidor. Nesse contexto das mídias digitais, também conhecido como
marketing pessoal,é a prática de gerir a imagem de uma pessoa, assim como é feito
com a imagem de uma marca, Celebridades, atletas, cantores e inclusive pessoas
anônimas gerenciam e pensam em todos os aspectos da sua vida para a criação de
uma imagem adorada pelo público.
A prática do Personal branding não é extremamente nova, mas, com o
avanço da tecnologia e popularização das redes sociais, a vida privada de um artista
está cada vez mais evidente e a aproximação com o público, cada vez mais fácil.
Um relatório da JWT Intelligence divulgado no final do ano passado nos EUA aponta
o chamado “me brand” (ou branding pessoal) como uma das 100 tendências para
2015.
O presente trabalho tem como objetivo geral verificar o processo de
construção de uma marca através do Personal Branding. Para isso, conceitos como
marca, branding, branding Equity e Personal Branding são estudados em um
primeiro momento com o intuito de dar base teórica para responder o problema de
pesquisa: como é o processo de construção de uma marca dentro do personal
branding?
O presente trabalho tem como objetivo geral verificar o processo de construção
de uma marca através do Personal Branding. Para isso será estudado e analisado
fenômeno do Personal Branding, percebendo as estratégias publicitarias das marcas
em relação aos consumidores, e também entendo o crescimento da marca através
das mídias digitais.
Diretamente as transformações sociais vem impactando a forma com que o
consumidor lida com as marcas. A responsabilidade hoje em dia das empresas
frente aos desafios ambientais e políticos deve ser encarado com seriedade. Em
especifico, no Brasil o momento de crise dos sistemas políticos e transformação dos
valores sociais faz com que seja necessário entender que a comunicação e o
Marketing atuem como pilares no sistema democrático que ajudam na construção de
valores que beneficiam a sociedade. A estratégias de mercado na sociedade tem
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que ser avaliado constantemente, uma vez que ano após ano a responsabilidade
social ganhara mais um peso nas decisões de compra.
É uma das funções que, através de inúmeros mecanismos de produção de sentidos,
cria expectativas e incentiva o consumo, a fim de tornar os consumidores
permanentemente insatisfeitos.
As organizações influenciam os processos sociais, delimitam e interferem
as possibilidades de relações entre indivíduos e de construções culturais. Com base
nesse contexto, procura-se, no presente ensaio, apresentar uma reflexão a respeito
das construções sígnicas de marketing, mediante a utilização das ferramentas de
produto, preço, promoção e distribuição, que influenciam as subjetividades e que
participam ativamente na constituição do “sujeito semiótico”, que é produzido numa
“atividade mediada semioticamente, portanto, no campo da intersubjetividade”
(MOLON, 2003). Em seguida, reflete-se sobre algumas influências do sistema
vigente nas três ecologias propostas por Guattari (1990), a saber: a natural, a social
e a mental, que constituem a experiência humana. E, ainda, enfatiza-se algumas
considerações sobre o papel que deve ser assumido pela educação ambiental na
constituição e apropriação de um conhecimento crítico e transformador (LOUREIRO,
2004-b) que possibilite reflexões e intervenções na busca de mudanças no atual
contexto social, econômico, político e ambiental, e principalmente que vise à
emancipação, como diz Boaventura de Sousa Santos um conhecimento prudente
para uma vida decente (1996)..

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Este artigo será realizado na perspectiva de uma pesquisa bibliográfica que
consiste na leitura de material teórico já elaborado, como livros e artigos científicos.
Utilizando-se desse método buscou-se compreender conceitos sobre marca,
Branding e Personal branding para embasar o trabalho que, segundo Gil (1999, p.
45):
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do
que aquela que poderia pesquisar diretamente.

O objetivo deste Artigo é uma pesquisa exploratória explicativa que consiste na
existência de pouco conhecimento sobre determinado tema, desenvolvidos por meio
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de pesquisas bibliográficas, com denso diagnóstico na literatura, buscando
informações sobre as especificidades do fenômeno pesquisado. Conforme Gil (1999,
p. 46):
Esse tipo de pesquisa apresenta menor rigidez no planejamento. É
desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral acerca de
determinado fato. É realizado especialmente quando o tema é pouco
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipótese.

A pesquisa feita do tipo qualitativa, preocupada com a qualidade na construção
da informação que têm como meta gerar resultados a partir dos significados dos
fenômenos estudados, sem a manifestação de preocupações com a frequência com
que os fenômenos se repetem no contexto do estudo. Assim Richardson (1999, p.
79 apud SILVA, s. d., p. 20). “A abordagem qualitativa de um problema, além de ser
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada
para entender a natureza de um fenômeno social”.

3 RESULTADOS
3.1 Considerações introdutórias
Para fundamentar o presente trabalho de conclusão de curso, será abordado o
conceito de marca, apresentando em seguidas os benefícios de se possuir uma
marca forte, contemplando ainda o processo para conseguir alcançar uma marca
com posição de renome. Depois de estudar essas definições, será analisado os
aspectos do branding e algumas considerações do Marketing, Aprofundando- se no
Personal Branding.
3.2 Marca
A utilização de marcas para diferenciar produtos do mesmo segmento
começou na antiguidade quando escultores,

pintores, artistas e artesões

assinalavam as suas mercadorias com assinaturas, símbolos ou siglas para
evidenciar a sua origem, diferenciá-las entre si e, até mesmo, com o objetivo de
mostrar a procedência e a qualidade dos produtos.
O conceito, assim como a bibliografia sobre marcas, vem crescendo a cada
dia. Esse é um assunto muito estudado atualmente tanto por profissionais da área,
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quanto por acadêmicos e é um termo que está intimamente ligado ao mundo
capitalista2.
No século XI, as marcas individuais nos produtos tornaram-se obrigatórias.
Ela se tornou o vínculo entre a mercadoria e o seu fabricante. Dessa forma, o
comprador tinha mais segurança ao adquirir um produto, podendo atestar a sua
qualidade e possibilitando também a oportunidade do comprador reclamar com o
fabricante sobre a mercadoria caso ela não estivesse de acordo com o prometido.
Atualmente o conceito mais utilizado para definir o que é uma “marca” é o
conceito desenvolvido pela American Marketing Association (AMA) e citado por
Kotler em seu livro “Administração de marketing. Segundo ele (KOTLER, 1998, p.
393), marca é "um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que
têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de
vendedores e de diferenciá-los de concorrentes".
Ainda segundo Kotler (2012, p. 258), a marca é um atributo intangível que
serve para diferenciar produtos de um mesmo segmento; desenvolvidos para a
mesma necessidade:
Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis, isto é,
relacionadas com o desempenho do produto. E podem também ser mais
simbólicas, emocionais ou intangíveis, isto é, relacionadas com aquilo que a
marca representa ou significa em termos abstratos.

Ou seja, a diferença entre dois produtos do mesmo segmento e de marcas
diferentes pode estar relacionada à funcionalidade, por exemplo, um computador da
marca Apple pode se destacar por possuir tela de 13,3 polegadas, 4GB de memória
e processador Intel Core i5 e por ser um produto de qualidade, que raramente
apresenta algum problema; ou, simplesmente, pelo posicionamento da marca, que
representa status, inovação e qualidade, um fator emocional.
O fator emocional pode ser um grande influenciador na hora da decisão de
compra. Segundo Kotler e Keller (2006, p. 269), “os consumidores podem avaliar um
produto idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é
estabelecida”.
Segundo Martins (2006, p. 9), “o mundo está mudando de forma muito rápida,
mas todas essas transformações só vêm reforçar a importância e o destaque que as
marcas têm e terão no futuro”.

2

Disponível em: http://www.revistaportuaria.com.br/noticia/3059. Acesso em: 26 maio 2020.
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Possuir uma marca conhecida é muito importante, especialmente na
complexidade em que vivemos atualmente. O homem moderno assume várias
funções e sua vida é extremamente corrida e agitada, por esse motivo, uma marca
que esteja presente em seu subconsciente terá vantagem em detrimento de marcas
menos conhecidas.
Uma marca relevante facilita a tomada de decisão do consumidor, diminuindo
riscos de se decepcionar ao optar por um produto ou serviço em detrimento de
outros. Para a empresa, uma marca de peso garante estabilidade. Assim:
As marcas podem sinalizar determinado nível de qualidade e, dessa
maneira, consumidores satisfeitos podem facilmente optar novamente pelo
produto. A fidelidade à empresa proporciona previsibilidade e segurança de
demanda (KOTLER, 2006, p. 269).

3.3 Construção de uma marca forte
Uma das formas que uma empresa possui para diferenciar a sua oferta, é a
marca por trás de um produto ou serviço. Para construir uma marca forte, que esteja
presente nas lembranças de seus consumidores, é preciso ir além. Não basta
oferecer um produto de qualidade, é necessário oferecer uma experiência única, que
agrade o consumidor. Ou seja, é necessário ir além do âmbito dos benefícios
funcionais e procurar se destacar nos benefícios experimentais e simbólicos.
Para Kotller e Keller (2006, p. 268 apud OLIVEIRA; DUTRA, 2009, p. 5), a
construção de uma marca forte requer um cuidadoso planejamento e gigantescos
investimentos no longo prazo: “Na essência de uma marca bem-sucedida existe um
excelente produto ou serviço, sustentado por um marketing desenvolvido e
executado com criatividade”.
Tavares (1998 apud LEITE, 2010, p. 6), afirma que os benefícios funcionais
estão ligados às características relacionadas à funcionalidade de um produto, ou
seja, é “tudo aquilo que proporciona uma utilidade operacional para o consumidor”.
São características intrínsecas ao produto e que são ligadas a sua função. Eles
buscam satisfazer as necessidades do consumidor (higiene, alimentação, saúde
etc). São atributos primários e não servem para diferenciar o produto.
Esses benefícios são valores pessoais que o consumidor vincula às
características dos produtos e serviços; o que o produto ou serviço pode fazer por
ele.
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Os benefícios experimentais estão ligados às sensações e prazeres que o
consumidor experimenta ao utilizar ou consumir o produto. Esse benefício é capaz
de diferenciar produtos e estimular uma preferência do consumidor por determinada
marca.
Os benefícios simbólicos estão relacionados a vantagens que vão além das
características funcionais ou experimentais de um produto. Estão vinculados a
associações secundárias, que correspondem ao significado por trás do produto. Tem
a ver com a necessidade de aprovação social, autoconceito e expressão pessoal do
consumidor.
Exemplificando: um celular pode apresentar como benefícios funcionais:
comunicação facilitada e durabilidade. Como benefícios experienciais: design
(beleza e 12 forma), teclado de fácil digitação, encontrado em lojas especializadas
entre outros. Como benefícios simbólicos: conotação

de status, raridade,

sofisticação, inovação.
É importante que uma marca consiga unir esses três benefícios, só assim
conseguirá se destacar em relação aos seus concorrentes e estar presente na
mente do seu público.
Ainda segundo Tavares (1998 apud LEITE 2010, p. 7), são quatro os
aspectos a serem considerados na construção do valor de uma marca:
O primeiro deles é a imagem de marca, que é definida por Barich e Kotler
(1991) como a soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou
grupo de pessoas têm de um objeto. A imagem é uma noção mutável e
volátil.

A imagem de uma marca é a forma como o público a enxerga, ela vai além da
forma como a marca se comunica e abrange também os serviços prestados e as
ações desenvolvidas pela marca. Cada público pode ter uma percepção diferente
sobre uma mesma marca, dependendo de experiências anteriores com a empresa e
essa percepção pode ser mutável. Por isso é muito importante entregar um serviço
de qualidade para o consumidor, garantindo sempre uma boa experiência. Um
produto com defeito ou um mau atendimento podem afetar de forma negativa a
imagem de uma marca.
O segundo aspecto para a construção de uma marca sólida é a identidade. A
identidade se difere da imagem no sentido em que a imagem refere-se a forma
como a marca ou a empresa é percebida pelo público; a identidade, por sua vez, é
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aspiracional, ou seja, está relacionada à pretensão; como a empresa gostaria de ser
percebida.
Tavares (1998 apud LEITE, 2010, p. 7) sugere que “a imagem é construída a
partir de uma perspectiva passada e presente e a identidade diz respeito ao futuro. A
construção da identidade precede a da imagem, já que a última é reflexo da primeira”.
O terceiro aspecto trata-se do conceito de reputação. A reputação de uma
marca é construída a longo prazo e decorre da relação que a empresa mantém com
os seus diversos públicos. Uma reputação favorável facilita a fidelização de clientes,
a atração de bons investidores ou parceiros da marca e bons profissionais para
serem recrutados.
O quarto e último aspecto trata-se do posicionamento de marca. O
posicionamento de marca é o ato de desenvolver a identidade da empresa e a forma
como ela passará a mensagem para os clientes. Isso envolve a colocação da marca
em uma posição especial na mente do consumidor.
Segundo Keller e Kotler (2012, p. 294):
Posicionamento é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para
que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. O objetivo é
posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de maximizar a
vantagem potencial da empresa.
Um posicionamento eficaz de marca ajuda a orientar a estratégia de
marketing, esclarecendo a essência da marca, identificando os objetivos
que ela ajuda o consumidor a alcançar e mostrando como isso é feito de
maneira inigualável. Todos na empresa devem assimilar o posicionamento
da marca e usá-la no contexto da tomada de decisões.

Em outras palavras, para que uma marca alcance uma posição na mente do
consumidor ela não depende apenas de propagandas, depende principalmente de
inovação. O produto oferecido por uma empresa é o seu principal elemento, mas a
marca é muito mais do que isso. Uma marca é constituída também por experiências
e pela imagem como é vista por seus consumidores.

3.4 Branding
Um termo que é continuamente ligado ao de marca é o “branding” ou “gestão
de marcas”, que é a maneira como as empresas cuidam da simbologia que a sua
identidade visual possui e os valores que são agregados aos produtos que as
empresas oferecem (MARTINS, 2006, p. 8):
Branding é o conjunto de ações ligadas à administração de marcas. São
ações que tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas
além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura e
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influenciar a vida das pessoas. Ações com a capacidade de simplificar e
enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais confuso e complexo.

Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está
totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em um produto, é
necessário ensinar aos consumidores “quem” é o produto batizando-o e utilizando
outros elementos de marca que ajudem a identifica-lo , bem como a “que” ele se
presta e “por que” o consumidor deve se interessar por ele3. O branding diz respeito
a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento
sobre produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais
esclarecida e, nesse processo, gere valor à empresa (KOTLER, 2006, p. 269).
Por exemplo, uma camiseta lisa da cor branca pode ser facilmente adquirida
em uma feira pelo valor de 20 reais. Se essa mesma camiseta possuir uma etiqueta
ou uma logo visível de uma marca conhecida e valiosa como a Armani ou Nike, por
exemplo, ela pode passar a valer 100 reais. Em termos simples, essa diferença, é o
que o marketing considera como Brand Equity. Ou seja, a adição de valor por meio
da “força” da marca:
O branding pode ser aplicado praticamente em qualquer campo no qual o
consumidor tenha opções. É possível colocar uma marca em um produto
físico (sopas Campbell, xampu Pantene ou automóveis Ford Mustang), um
serviço (Singapore Airlines, Bank of America ou supermercado Safeway),
uma pessoa (o escritor Tom Clancy, a cantora Britney Spears ou o tenista
Andre Agassi), um local (cidade de Sydney, estado do Texas ou país
Espanha), uma organização (Unicef, ONU) ou 15 uma ideia (legalização do
aborto, livre comércio ou liberdade de expressão) (KOTLER; KELLER,
2006, p. 270).

Em outras palavras, o objetivo final do Branding é gerar Brand Equity.

3.5 Brand Equity
Uma marca se torna conhecida e próxima ao consumidor quando passa a
significar algo para ele. Ou seja, quando esse já formou uma imagem da marca.
Essa imagem é considerada um dos elementos do brand equity e pode ser favorável
ou não. Kotler (2006) afirma que o brand equity baseado no cliente pode ser positivo
ou negativo, dependendo das reações que os clientes possuem ao se deparar com
as ações de marketing de um produto quando a marca é revelada. Assim:
3

Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/marketing/branding-um-novo-conceito-aserincorporado/72787. Acesso em: 26 maio 2020.
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O brand equity é o valor agregado atribuído a bens e serviços. Esse valor
pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem
em relação à marca, bem como nos preços, na participação no mercado e
na lucratividade gerada pela marca. O brand equity é um importante ativo
intangível que representa valor psicológico e financeiro para a empresa
(KOTLER, 2006, p. 270).

O poder de uma marca está na mente dos consumidores e é baseado em
suas experiências antigas relacionadas a ela. Ou seja, tudo aquilo que os clientes
leem, escutam, veem, pensam e sentem pela marca pode interferir na sua imagem
e, consequentemente, no brand equity:
O brand equity baseado no cliente pode ser definido como o efeito
diferencial que o conhecimento de uma marca exerce sobre a resposta do
consumidor ao marketing dessa marca.
1- O brand equity surge de diferenças na resposta do consumidor. Se não
há diferença, o nome de marca do produto pode ser classificado
basicamente como uma commodity, e é provável que a concorrência se
baseie em preços.
2- Essas diferenças na resposta são resultados do conhecimento que o
consumidor tem da marca, todos os pensamentos, sensações, imagens, 16
experiências e crenças associados a ela. As marcas devem criar
associações fortes, favoráveis e exclusivas com os clientes.
3- O brand equity se reflete em percepções, preferências e comportamentos
relacionados com todos os aspectos do marketing de uma marca. Marcas
mais fortes levam maior receita (KELLER; KOTLER, 2012, p. 260).

Podemos perceber facilmente o brand equity no setor alimentício, por
exemplo, utilizando uma prática comum: o teste cego. Nesse procedimento,
consumidores aleatórios são expostos a diferentes produtos, sem que as suas
marcas sejam identificadas. Após provar cada um deles, os participantes identificam
qual o sabor preferido. Grande parte dos participantes acaba preferindo um sabor
que na realidade não corresponde à marca de sua preferência. Um exemplo disso
foi um caso ocorrido com a gigante Coca-Cola e citada por Kotler e Keller (2012, p.
258):
Bombardeada por uma série de testes de sabor conduzidos em nível
nacional pela Pepsi-Cola que era mais doce, em 1985 a Coca-Cola decidiu
substituir sua antiga fórmula por uma variação adocicada, batizada de New
Coke. Foram Gastos US$ 4 milhões em pesquisa de mercado. Testes
cegos mostraram que os consumidores de Coca-Cola preferiam a fórmula
nova, mais doce, mas o lançamento da New Coke provocou uma comoção
nacional. Os pesquisadores de mercado haviam avaliado o sabor, mas não
o apego emocional dos consumidores à Coca-cola. Cartas de indignação,
protestos formais e até mesmo ameaças de ação judicial obrigaram à
manutenção de “The real thing” (“O verdadeiro sabor”). Dez semanas
depois do lançamento, a empresa retirou a New Coke do mercaddo e
reintroduziu sua fórmula centenária rebatizada com Classic Coke, um
movimento que, ironicamente, pode ter rendido à velha fórmula um status
ainda mais forte no mercado.
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3.6 Co-branding
De uma forma simples, pode-se conceituar co-branding como uma estratégia de
aliança de marcas, na qual duas ou mais marcas se unem com objetivo de ofertar
uma proposição de valor (brand equity) maior para o consumidor por meio da
transferência de associações positivas entre os parceiros, que podem ser de
segmentos distintos ou similares.
As vantagens que incentivam a escolha dessa estratégia são muitas, entre elas
estão a possibilidade de diferenciação e construção de posicionamento exclusivo
para o produto, a expansão do propósito da marca, ampliação dos pontos de
contato com o público-alvo e conquista de novos públicos, redução de custos de
criação e promoção, expansão de significado da marca para outras categorias, etc.
Segundo Keller (2006, p. 195):
Utilizar a estratégia de co-branding em categorias de fraca diferenciação
pode ser um meio útil para criar um produto diferenciado, pois uma marca
absorve o brand equity da outra e pode assim ampliar seu significado de
marca.

Para que a aplicação dessa estratégia seja bem sucedida, é importante que
haja uma sintonia entre as marcas que se unem. É importante ressaltar que não é
obrigatório que elas sejam de categorias semelhantes para se complementar. O
indispensável é que haja coerência nas propostas de valor de cada uma das marcas
para que o discurso seja fortalecido em ambas as partes, caso contrário, essa
associação pode levar o consumidor a perder a sua confiança nelas.
Assim dentre as desvantagens do co-branding menciona Keller (2006, p. 195):
a perda de controle sobre a imagem da marca ao se associar a outra, pois
as expectativas do consumidor quanto ao nível de envolvimento das marcas
são geralmente altas e um desempenho insatisfatório pode gerar
repercussões negativas.

O autor (KELLER, 2006) alerta também sobre o risco de diluição do brand
equity que pode ocorrer caso a marca esteja participando de vários acordos de cobranding, na musica a prática do co-branding é também muito comum. No gênero
sertanejo, por exemplo, é comum artistas veteranos contribuírem para o lançamento
de novos artistas, por meio de participações especiais em suas gravações, o que
permite que aquele artista novo alcance um público ainda maior graças ao peso do
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nome dos seus parceiros que, por outro lado, além de ter participação nos lucros,
conservam sua imagem sempre atualizada.
Outro exemplo de co-branding na música é com o objetivo de criar
aproximação e familiaridade com o público, como aconteceu na edição de 2017 do
famoso festival de música Rock in Rio na cidade do Rio de Janeiro, na qual alguns
cantores internacionais convidaram artistas brasileiros reconhecidos para dividir o
palco e assim se mostraram próximos ao ambiente do público presente e
impulsionaram as carreiras dos cantores convidados, por exemplo, Fergie, que fez o
público vibrar com o anúncio da participação da drag queen Pabllo Vittar, que teve
seu cachê dobrado após o episódio.
3.7 Considerações sobre branding e marketing
Conforme definido acima, o branding é um aspecto intangível relacionado à
marca. Uma marca com um branding bem elaborado se faz presente na mente do
consumidor. Em outras palavras, o branding é responsável por traduzir “quem” é a
marca, por que ela é importante e diferente de outras marcas do segmento. 17 Um
branding bem sucedido não tem que envolver o nome de uma marca. Guimarães
(2008 apud OLIVEIRA; DUTRA, 2009, p.7), afirma que:
Se a Google mudasse para qualquer outro nome, mas as pessoas fossem
avisadas com um tempo de antecedência e fossem mantidos os produtos
do mesmo jeito, os serviços com a mesma eficiência, não haveria grandes
danos à corporação. A marca tem seu valor como objeto, e o assunto do
branding é gerenciar esse valor. E é por essa razão que a expressão Brand
Equity nasceu no mercado de capitais, um universo no qual se fala de
atratividade de capital, de talentos e de consumo para determinar o valor de
um papel.

O marketing, por sua vez, é a forma que será utilizada para atingir o públicoalvo de uma marca e comunicar os seus valores. Enquanto o marketing fala da
imagem e comunicação, o branding trabalha com a cultura, o jeito de fazer a
identidade de uma empresa.
3.8 Personal branding
Para Tavares (1998 apud LEITE, 2010, p. 6):
Os nomes são importantes porque denotam significados e informações e se
prestam a muitas funções. O nome dá status legal, confere distinção e
consolida a reputação. Identifica pessoas, coisas e objetos, permitindo que
o ser humano estabeleça comunicação que os envolva. O nome está, de
certa forma, vinculado a pessoas ou às ações dessas pessoas. O nome
pessoal é, portanto, uma marca.
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Seguindo esse princípio, assim como uma marca necessita gerenciar a sua
imagem, uma pessoa também deve ter esse tipo de preocupação para potencializar
os seus atributos positivo, gerando uma boa reputação que pode ser útil, por
exemplo, para uma contratação. À criação de um nome pessoal e ao gerenciamento
deste, dá-se o nome de Personal Branding.
O termo Personal Branding é relativamente novo. Ele foi introduzido em 1997
na revista Fast Company, pelo especialista em gestão Tom Peters. Peters (1997) 4
diz que o Personal Branding é um método que propõe o uso de técnicas de
comunicação e marketing, geralmente usadas para dar notoriedade a uma marca,
por uma pessoa. Assim, o Personal Branding, ajuda a promover não um produto,
mas uma pessoa.
Montoya (2002) propõe que o personal branding, é a identidade pessoal que
estimula percepções específicas e significativas na sua audiência sobre os valores e
qualidades que ela defende. Em outras palavras, é ter controle dos processos que
afetam a maneira como as outras pessoas nos vêm e conseguir geri-los de maneira
a alcançar os nossos objetivos. É possível dizer que o personal branding abrange
tudo aquilo que fazemos para nos promovermos perante os outros.
Um relatório da JWT Intelligence divulgado no final do ano passado nos
EUA aponta o chamado “me brand” — branding pessoal, em tradução livre — como
uma das 100 tendências para 2015. Isso pode ser considerado um reflexo do molde
em que se vive.
A democratização do acesso à internet e as novas mídias facilitaram o
acesso às técnicas de Personal Branding. De repente, todos os usuários tiveram nas
mãos, poderosas ferramentas de comunicação: blogs, páginas pessoais em redes
sociais, vídeos, etc. A geração atual deixa de ser um mero expectador, que apenas
recebe conteúdo, para se tornar produtora de informação utilizando-se desses novos
meios de comunicação.
Quem pode (e deve) se aproveitar dessa tendência são as celebridades.
Artistas e atletas têm a oportunidade de se preparar para construir uma imagem
pessoal marcante, que se destaque de seus “concorrentes” a fim de conseguir

4

Disponível em: http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you. Acesso em: 26 maio 2020.
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contratos publicitários com marcas que possuem valores parecidos, além de
estabelecer um vínculo mais fiel com seus fãs.
As empresas vão solicitar isso. Elas estão de olho em quem pode agregar um
valor concreto a elas. Segundo o estudo da JWT Intelligence, as celebridades estão
deixando de ser apenas “um rosto da marca” para se tornarem ativas nos
negócios”.5
E como fazer para construir uma imagem pessoal que se destaque? Segundo
Peters (1997 apud ROSADO, 2010, p. 20), a construção de um Personal Branding
passa essencialmente por quatro fases:
Uma vez que uma personal brand se baseia na pessoa em si, a primeira
necessidade que surge é perceber aquilo que realmente se é. Através
dessa descoberta a pessoa consegue perceber o que a faz mover, qual ou
quais são as suas paixões. Para isso, essa busca deve partir do conceito de
personalidade que cada um tem de si “do ego” e não da forma como a
pessoa gostaria de ser percebida. Nesse processo de procura da identidade
pessoal, o indivíduo aperceber-se-á dos seus talentos e pontos fortes que
servirão de base à sua marca.

Essa primeira fase, de autoconhecimento e busca de uma personalidade
própria, pode ser relacionado à identidade citada por Tavares (2008) para a
construção de uma marca forte visto que o personal branding está intimamente
relacionado à construção de marcas:
Continuando a sua teoria, Tom Peters (1997) defende que o próximo passo
será perguntar – “o que é que eu faço que acrescente um valor singular,
quantificável, respeitado e distinto? O que é que eu faço de que me
orgulhe?” - ou seja, definir o que se deseja fazer na vida, qual a área
profissional que mais interessa que trará possibilidades de fama e sucesso.
Após perceber aquilo que é e aquilo que deseja fazer chega a altura de o
indivíduo posicionar a marca. Nesse sentido, é indispensável destacar
aquelas qualidades ou características que o podem tornar numa pessoa
distinta no mercado – “o que é que já fiz que me destaque? Qual é o maior
e mais evidente ponto forte que os meus amigos e colegas destacam em
mim?”

Para alcançar o resultado desejado e ganhar visibilidade é importante manter
uma dedicação para que o consiga alcançar o seu desejo com o posicionamento e,
também, que ele seja mantido e ampliado. Desse modo, é importante lembrar que
tudo o que a pessoa faz e também aquilo que não faz pode influenciar na opinião do
público sobre ela importante lembrar que tudo o que a pessoa faz e também aquilo
que não faz pode influenciar na opinião do público sobre ela
5

Disponível em: https://www.pontopessoal.com.br/site/personal-branding-ganha-espaco-no-mercadode-trabalho/. Acesso em: 26 maio 2020.
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Estabelecido o posicionamento, é fase de promoção e gestão da marca que
deverá entrar em acção. Aspecto chave das personal brands – o marketing boca-aboca. Para aferir o valor da sua marca os mercados baseiam-se essencialmente
naquilo que amigos, colegas, clientes e consumidores dizem sobre ela. Sendo
assim:
Tom Peters (1997) refere-se a esta reputação como o “poder da marca”,
aquilo que certas marcas projectam que atraí os consumidores como se de
uma aura se tratasse – “este poder é geralmente uma questão de
percepção. Se queremos ser vistos como uma marca poderosa, devemos
agir como líderes credíveis”.
Com isto, compreende-se que a criação de uma personal brand, passa
essencialmente por quatro fases. Primeiro será perceber o que se é – o
ego, quais os elementos e especialidades que caracterizam aquilo que
somos. Em segundo lugar, definir o que iremos oferecer que se coadune
com o que somos; aquilo que iremos fazer em concreto. De seguida, em
terceiro lugar, posicionar a nossa marca – definir qual é a audiência que
queremos atingir e promover a marca corretamente.

Alguns especialistas afirmam que para construir uma boa imagem pessoal
no mercado de trabalho é necessário encontrar o equilíbrio entre o pessoal e
profissional, tornando um só e sendo um produto exposto no mercado. Ou seja, é
importante que a imagem profissional da celebridade não seja divergente da sua
imagem pessoal, pois isso geraria uma impressão de falsidade em seu público.
Além disso, é muito importante se atentar a mostrar somente aspectos
verdadeiros e levar simplicidade nas ações diárias, pois é isso que faz uma
celebridade ficar mais próxima do seu público. Fugir das mentiras, desenvolver um
ponto fraco, focar nos pontos fortes e no reconhecimento das pessoas são passos
fundamentais para se destacar.
Segundo Trein (2015)6, é importante ter em mente três pontos para a
construção da imagem de uma pessoa: o que ela faz bem feito, o que os outros
acham que ela faz bem feito e o que os outros acham que ela faz melhor do que os
outros. “A partir dessa reflexão, a pessoa deve se qualificar, tornar-se uma pessoa
bem informada sobre a sua área específica e sobre assuntos gerais e atualidades”.

6

Disponível em: http://www.unicos.cc/personal-branding-ganha-espaco-no-mercadodetrabalho/#.Vf2qgvlVikq. Acesso em: 26 maio 2020.
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4 DISCUSSÃO
Para se destacar da concorrência no mercado e ter um marca pessoal
relevante é preciso conhecer e aplicar as estratégias de Personal Branding. Ao
analisar as estratégias de construção de uma marca temos como exemplo claro a
cantora Anitta, que foi escolhida por seus inúmeros investimentos em sua marca
pessoal, Já acompanho Anitta há algum tempo e ela é o exemplo claro de uma
gestão de marca estratégica bem executada.
4.1 Co-branding sucesso em parcerias
É a união de duas marcas fortes para aumentar o valor percebido. E essa
associação se torna ainda mais poderosa quando falamos de marcas que estão
exponencialmente no topo7. Co-Branding é muito comum em patrocínios, quando se
pretende entrar em um mercado novo, como a Anitta sempre planejou novos
mercados essa estratégia foi escolhida para demonstrar a importância na sua
carreira, arriscando o internacional e como a ferramenta agregou valor a artista.
Anitta utiliza dessa estratégia para alavancar e aumentar a sua audiência
nacional e internacional. É sua marca registrada fazer parcerias com outros artistas
e com isso todos ganham conhecimento e popularidade. A imagem abaixo (figura 3)
ilustra mais uma parceria J Balvin, que é cantor, compositor e DJ colombiano de
reggaeton “Downtown” que antes já havia feito uma parceria de co-branding com a
cantora com a musica “Ginza”. Downtown rendeu a cantora um maior alcance de
sua carreira. Se tornando uma cantora, agora mundialmente conhecida. Prova disso
é o número expressivo de visualizações desse videoclipe que passou dos 400
milhões de visualizações. Triplicando assim o número de acessos do então maior
sucesso da cantora, que até então era o Bang.

7

Disponível em: https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/andre-banchi-alves/19715/cobranding-marcas-que-geram-valor.html. Acesso em: 29 maio 2020.
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Figura 3 - Imagem do videoclipe Downtown com Anitta e Jbalvin.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wlS6Ix7mA0w

A estratégia de co-brading destacou a cantora de outras cantoras e
conseguiu aumentar a sua visibilidade artística. Tanto com suas parcerias nacionais:
rap (Projota e ConeCrew Diretoria), reggae (Onze20), axé (Harmonia do Samba e
Psirico) e sertanejo ( Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Wesley Safadão,) quanto
as parcerias internacionais: eletronic (alesso e Major Lazer) r&b (poo bear e Swae
Lee) reggaeton (Greeicy, ozuna e Prince Royce). Um dos objetivos da cantora ao
escolher ícones de diversos estilos musicais e não somente se limitar a um estilo é
para assim alcançar uma maior projeção não se limitando apenas aos apreciadores
de estilos como funk ou pop.
4.2 Marketing no projeto: “this is checkmate”
O projeto inaugurado em setembro de 2017, vide identidade visual exposta na
Figura acima, pode ser considerado um dos mais audaciosos projetos da carreira da
cantora Anitta (pois depois de seu lançamento ela se solidificou em seu plano de
internacionalização, lançou uma série documental exclusiva na Netflix). A Mattoni
Comunicação foi responsável pela estratégia de comunicação e toda a divulgação
do CheckMate, que consistiu no lançamento de um single e clipe por mês durante
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tempo indeterminado, totalizando quatro videoclipes inéditos durante o período de
setembro a dezembro de 2017, quando a imprensa, os fãs da cantora e o público
geral que aguardava pelos lançamentos tiveram os ânimos sob expectativa e
ansiedade em alta.

Figura 4 - Imagens dos videoclipes do Projeto checkmate

Fonte: https://www.instagram.com/anitta/

A estratégia consiste em lançar um clipe por mês durante um tempo
indeterminado, o projeto foi pensado milimetricamente por Anitta, Checkmate foi um
nome estratégico escolhido por ela, que representa as várias jogadas que Anitta vai
fazer com as músicas (Figura 4). Apesar da pronúncia e grafia diferentes, a
expressão CheckMate é internacional e usada com o mesmo significado em vários
lugares do mundo.
Tudo foi pensado para não saturar. “Desde a ordem, a quantidade, até o
estilo de cada música e clipe foi pensado pra gente fugir das partes negativas.”
Assim, as músicas terão ritmos diferentes, temas variados e línguas diferentes,
explorando o inglês, português e espanhol, todos os lançamentos foram surpresas.8
O projeto foi inaugurado em 3 de setembro com “Will I See You” primeira
música em inglês de Anitta, A faixa foi composta pelo produtor americano Poo Bear,
O vídeo teve todo conceito pensado por Anitta, que esbanja sensualidade com

8

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=viZBHhscEHg. Acesso em: 29 maio 2020.
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roupas transparentes e muita renda; A segunda ‘Is That For Me” foi lançada em 13
de outubro, no canal do Youtube do DJ sueco Alesso, O clipe foi filmado na
Amazônia, para incentivar o turismo ecológico no lugar, segundo a estrela. A música
também é toda em inglês, A Terceira música divulgada pela cantora foi lançada em
20 de novembro “Downtown” repetindo a parceria com o colombiano J. Balvin, maior
nome do reggaeton atualmente, onde aparece cantando em espanhol. A última
música do projeto CheckMate foi Vai Malandra com clipe gravado no final de agosto
no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Voltando às origens, Anitta lançou um Funk
150Bpm com um estilo bem carioca em parceria com Mc zaac, Dj Yuri Martins e o
duo Tropkillaz, o clipe foi dirigido por Terry Richardson, conhecido fotógrafo do
mundo da moda, sendo o videoclipe brasileiro mais visto em 24h.
As estratégias de marketing ultilizadas na carreira da cantora que construiu
uma

marca

forte

em

tão

pouco

tempo

no

Brasil,

fez

Anitta

crescer

internacionalmente na mesma tão rápido quanto, mostrando versatilidade de ritimos
e trazendo estéticas próprias entrou assim no mercado internacional.9
o mercado premia aqueles que conseguem ser originais. O famoso “mais
do mesmo” tende a sucumbir rapidamente diante da concorrência. Anitta é um
excelente exemplo da busca por diferenciação, aj que sempre se arrisca em seu
projetos a realizar algo novo, não feito antes por ninguém.
4.3 Storytelling “vai anitta”
No caso de Anitta, a cantora fez da própria vida e trabalho uma espécie de
storytelling - Storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante,
onde os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras 10. Uma
história, Primeiro porque ela não fez questão de esconder os seus objetivos, então o
público pode acompanhar todo o seu esforço e crescimento, o documentário lançado
pela Netflix traz um pouco disso, a Anitta artista, batalhando pelos próprios sonhos,
e a Larissa, em cenas com a família e o, então, ex-marido. o storytelling é muito
utilizado no Marketing e na Publicidade, a ferramenta se destaca pela capacidade de
estreitar a relação entre uma marca e o seu consumidor final.

9

Disponível em: https://medium.com/@lediaspassareli/anitta-e-o-projeto-checkmate-xeque-mate849c0a6a59be. Acesso: 29 maio 2020.
10
Disponivel em: https://www.mundopost.com.br/storytelling-arte-de-contar-historias/
Acesso em: 29 maio 2020.

26

No documentario a vida da cantora, rendeu uma série documental lançada
no dia 16 de Novembro de 2018 (Figura 5) na Netflix, a série mostrará cenas de
bastidores da cantora pelo Brasil e de seus shows pelo mundo, além de explorar um
pouco a sua vida pessoal e seu contato com os fãs.11
A parceria surgiu pelo interesse de ambas as partes, a série documental foi
gestada pela Shots Studios, agência digital que cuida da carreira internacional de
Anitta desde agosto de 2017, com produção direta do CEO e co-fundador da Shots,
John Shahidi. É a primeira parceria da empresa com Netflix e a série terá uma
segunda temporada que tem previsão de lançamento para esse ano.
Figura 5 - Cartaz da serie documental “Vai Anitta” da Netflix

Fonte: https://www.netflix.com/watch/80216621?source=35

5 CONSIDERAÇOES FINAIS
O estudo realizado neste artigo nos permite ver que o personal branding é
uma estratégia eficaz do marketing e que os resultados são grandes e eficazes,
representando grandes investimentos para quem deseja uma carreira e uma vida
profissional de sucesso. Sua principal vantagem em relação as demais estratégias
de marketing é a sua forma de comunicação única com o seu publico alvo.

11

Disponível em: https://g1.globo.com/poparte/musica/noticia/anitta-vai-ser-tema-de-seriedocumental-da-netflix.ghtml. Acesso em: 29 maio 2020.

27

Mais importante do que a construção de uma marca é o gerenciamento da
mesma, a utilização de planejamento de marketing combinado com as estratégias
de branding corretas é capaz de consolidar uma marca forte no mercado.
Os mercados são extremamente concorridos e o personal branding como
estratégia visa mostrar que, diferentemente de outras estratégias que trazem à luz
do público celebridades instantâneas, de resultado rápido, porém curto, o personal
branding permite um resultado mais estruturado e longivo.
Ele gera a fidelização e manutenção de engajamento, sendo, os clientes
conquistados considerados não apenas clientes, mas, sim, fãs da marca.

Assim, é possível afirmar que o personal branding é uma excelente
estratégia para posicionamento, reposicionamento e manutenção de marca, sendo
verificado nesta pesquisa que este foi o diferencial que permitiu a cantora Anitta a
alavancar o seu sucesso.
Através do estudo da trajetória da cantora, verificou-se que em muitos
momentos de sua carreira, de forma estruturada e pensada, Anitta elaborou sua
marca utilizando ferramentas do personal branding. Isso a diferenciou de outras
cantoras da mesma geração e que naquele primeiro momento um produto mais
vendável para patrocinadores e público em geral.
O personal branding permitiu a cantora um reposicionamento de sua marca de
forma a atingir um público muito maior, transformou o seu estilo que era algo voltado
para classes sociais menos favorecidas, em algo sofisticado e consumido em vários
países.
Pouco sobrou da Mc Anitta, aquela que no início da carreira, tocava
apenas funk, desta sobraram apenas o talento, a dedicação, a sinceridade e o
carisma que so foi possível ser desfrutado por milhões de fãs devido ao uso eficaz
das ferramentas de marketing, em especial o personal branding.
Assim como a publicidade e o marketing são criticados por “não possuir”
(enfatizando o uso das aspas para destacar uma não verdade) utilidade social, Anitta
é diversas vezes alvo de crítica e preconceito por suas canções não serem
politizadas ou não terem requinte técnico (motivo para desvalorização artística da
música), mesmo assim a cantora é incontestável em suas estratégias.
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