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Atuo no mundo corporativo há 14 anos 
e ao longo da minha carreira pude perce-
ber que, quando uma pessoa ingressa no 
universo empresarial, esquece de toda a 
sua potência enquanto marca.

Trabalhar olhando para cada pessoa 
como marca pessoal é um trabalho de 
descobrimento e encantamento, pois cada 
ser humano é único, com seus talentos  e 
habilidades, e quando a potencializamos 
dentro de uma organização não apenas a 
empresa ganha e¬ciência e produtividade, 
bem como a pessoa passa a brilhar em to-
dos os ambientes em que transita, seja no 
pessoal ou pro¬ssional. Nessa transição, 
¬ca claro que algo mudou, que está me-
lhor, pois sua marca pode ser sentida. 

Hoje, as empresas cada vez mais se 
preocupam com sua reputação, que nada 
mais é do que a soma de todas as  mar-
cas  de seu time, o que eles fazem e o 
que não fazem, seus valores e ideais. 

Toda pessoa é uma marca.  Acontece que 
a maioria de nós não trabalha a sua mar-
ca e ao começarmos nesta direção, nossa 
identidade ¬ca mais clara e autêntica. 

Quando nos potencializamos dentro da 
organização como uma marca, super pode-
res desabrocham. Transformar uma empresa 
por meio do branding pessoal de cada cola-
borador dentro de uma unidade de negócio é 
realizar um trabalho de resgate do ser huma-
no com o que ele tem de indispensável. 

Somos seres emocionais e nos conecta-
mos por meio da emoção, dos sentidos, nos-
sa marca pessoal quando bem trabalhada 
pode ser sentida à distância. Falar de bran-
ding emocional é falar da emoção que você 
gera no outro e é justamente a partir dessa 
interação que você pode mudar a história de 
uma empresa. Meu objetivo é transformar 
histórias empresarias e pessoais unindo o 
melhor de cada um para produções e vivên-
cias extraordinárias. Vamos juntos? g
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Qual é a sua marca?
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