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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

São muitas as estratégias adotadas pelos profissionais para alavancar e obter êxito na carreira.
Além da competência e do bom trabalho, itens indispensáveis, investir no cuidado com a imagem
profissional e no marketing pessoal faz toda a diferença na hora conseguir uma boa colocação no
mercado de trabalho.
Para ajudar você a conseguir gerir de maneira eficiente e acertada sua reputação profissional, montamos esse
e-book. Nele, abordaremos aspectos muito importantes sobre esse assunto. Primeiramente, falaremos sobre o
conceito de gestão da reputação e por que ela é tão benéfica para a sua carreira. A seguir, descreveremos quais os
principais desafios encontrados pelos profissionais durante a gestão de suas reputações, e o porquê de se preocupar
com a reputação online e offline. Por fim, encerraremos esse e-book mostrando como a gestão de sua reputação
deve ser feita na prática, com dicas úteis e fáceis de serem postas em prática.
Se você acha que a imagem profissional é tão importante quanto a sua competência, e quer aprender como fazer
uma boa gestão de sua reputação de maneira correta, continue a leitura desse ebook e confira!
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O QUE É A GESTÃO DA REPUTAÇÃO

Quem você é? Quais são os seus valores, habilidades, talentos e experiências? Você já parou para pensar sobre
isso? E mais importante: você passa a verdadeira imagem de todas essas características para as pessoas que
convivem e trabalham diretamente com você?
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O QUE É A GESTÃO DA REPUTAÇÃO

Sua reputação consiste exatamente nisso. Ela é criada e alterada pelo que você faz e pelo que todo o mundo,
inclusive você, dizem sobre a sua pessoa. Infelizmente, a reputação nem sempre é 100% baseada em fatos
concretos, mas sim em percepções, opiniões, conjecturas e rumores. A reputação é algo construído no dia a
dia, baseado em suas ações e em como as pessoas que convivem com você interpretam essas ações. Por isso,
a criação e gestão da reputação é um processo contínuo e constante, que necessita de um esforço ativo e
cuidadoso de sua parte.
É necessário que fique claro que uma boa reputação, especialmente no ambiente profissional,
gera respeito e confiança da parte de seus colegas e superiores, e até mesmo por parte de algum
concorrente, caso você seja dono de um negócio. Empresas comprometidas e sérias costumam levar
em consideração a reputação de candidatos a cargos relevantes, já que isso reflete diretamente
na imagem do negócio. Colaboradores com boa reputação ajudam a solidificar a imagem do
empreendimento como sendo bom e de confiança também.
Em linhas gerais, uma excelente marca pessoal se constrói ancorada em três pilares principais: o seu tempo de
carreira, experiência profissional e o que você já conquistou profissionalmente falando; o quanto você investe
em si mesmo, em sua formação e sua constante atualização; e em sua imagem, comportamento, trato com as
pessoas e jogo de cintura. É necessário saber balancear esses três pilares da melhor maneira possível, com o
objetivo de criar uma reputação sólida e confiável.
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E para alcançar esse objetivo, é essencial que haja sempre um esforço contínuo de sua parte em criar, manter e
recuperar sua reputação. E esse processo é realizado através de uma profunda compreensão dos mecanismos que
influenciam a criação e a manutenção de sua imagem. Trocando em miúdos, a gestão da reputação é essencial na
hora de consolidar sua marca pessoal.
A gestão da reputação nada mais é do que gerir de maneira eficiente a sua imagem percebida pelos demais,
através da garantia da coerência entre o que você deseja passar e seu comportamento real. Além disso, gerir de
maneira adequada a sua imagem passa também pela identificação de fatores-chave positivos que influenciam
diretamente a construção e manutenção da reputação.
A gestão da reputação é especialmente importante em momentos de crise de imagem. Com a velocidade atual
com que acontecimentos e notícias se espalham, é imprescindível agir com rapidez para estancar a crise antes
que ela tome grandes proporções e traga prejuízos permanentes.
Nesses casos, a primeira atitude a ser tomada é reunir tudo que está sendo dito sobre o caso, e saber de onde
essas informações estão saindo. A partir disso, traçar as melhores estratégias de contenção da crise e agir! Não
negar a existência da situação desfavorável e focar sempre em agir com transparência e coerência. Lidando com
a situação de maneira acertada e ética, quase 100% das crises de imagem podem ser contornadas.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS

Gerir de maneira eficiente sua reputação na era da informação e hiperconectividade a qual vivemos atualmente não
é tarefa das mais fáceis. Isso porque até mesmo o conceito de “boa reputação” pode mudar de maneira rápida, e
depende de qual empresa ou setor do mercado você está enquadrado.
As necessidades e exigências do mercado de trabalho estão cada vez mais altas e pode ser difícil enquadrar-se corretamente
nesse cenário. As empresas estão, a cada dia mais, buscando profissionais que passem e, mais do que isso, consolidem,
a imagem que a companhia gostaria de transparecer ao público consumidor, clientes, fornecedores e concorrência.
Justamente por isso, há uma maior intolerância, por parte das empresas, a erros e expectativas não atingidas.
Sua reputação é como uma “sombra” de você mesmo, projetada. Ela corresponde à realidade, a quem você é, ou
há uma diferença entre o que as pessoas veem e sua verdadeira essência? Essa é uma questão muito importante
quando se fala de gestão da reputação. Em alguns casos, a imagem pessoal de uma pessoa demonstra uma coisa,
mas, na prática, o cenário se mostra muito distinto do que era esperado. Esse “gap” pode afetar negativamente sua
imagem profissional e o seu posicionamento no mercado.
Por isso, é sempre bom ter cuidado e investir em uma gestão de reputação eficiente, ética e alinhada à realidade.
Uma má gestão pode trazer consequências graves à sua vida profissional. Perda de credibilidade, confiança e
admiração por parte de seus colegas, chefes e subordinados figuram entre as principais. E sem isso, fica bastante
difícil desempenhar suas funções com excelência, não é mesmo?
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS

Para quem ocupa cargos de gerência e de
direção, os desafios e dificuldades da gestão da
reputação podem ser ainda maiores. Isso porque,
nesse tipo de cargo, é necessário conseguir a
admiração e empatia de seus subordinados para
que o trabalho corra sem maiores percalços.
Apesar de ser você a gerenciar os processos,
você depende daquelas pessoas para que tudo
saia bem, não é? Então, ter uma má reputação
entre seus funcionários pode colocar tudo a
perder, inclusive o seu cargo.
Por outro lado, se seus subordinados o
enxergam como alguém disponível, aberto, que
sabe escutar e se colocar no lugar dos demais,
que auxilia, orienta e ajuda — como todo o
bom gestor —, as chances de o trabalho fluir
de maneira produtiva, leve e eficaz aumentam
consideravelmente.
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POR QUE DEVO ME PREOCUPAR COM A REPUTAÇÃO ONLINE E OFFLINE?

Hoje em dia, todos estamos conectados e
interligados através da internet. O crescimento
das redes sociais possibilitou a interação entre
pessoas que, normalmente, não teriam acesso
às informações de outra. Isso é realmente
maravilhoso, tanto social quanto profissionalmente
falando, pois permite que você fique por dentro do
que está acontecendo em sua área profissional e
aumente sobremaneira o seu networking.
Por outro lado, é necessário muito cuidado com
a imagem que você passa em redes sociais,
como o Facebook, Instagram ou LinkedIn.
Muitas empresas já têm como procedimento
padrão investigar as páginas de redes sociais
dos candidatos a vagas dentro da companhia
e, mais do que isso, acompanhar as postagens
e comportamentos de seus funcionários
na rede, mesmo depois de contratados.
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Por isso, é importante realizar a gestão de sua reputação no ambiente online também. O mais recomendado é
que você tenha um perfil em redes mais voltadas à interação social e familiar, como o Facebook e um em redes
estritamente profissionais, como o LinkedIn. Porém, mesmo que você faça essa divisão, lembre-se de que qualquer
pessoa poderá acessar suas páginas pessoais, por isso, muito cuidado!
O Facebook permite alterações nas configurações de privacidade de seu perfil. Assim, configure o seu
para que fotos e publicações mais íntimas e pessoais fiquem visíveis apenas para amigos próximos
e familiares. E tenha cuidado com o que publica! Postagens falando mal de empresas ou colegas,
desabafos íntimos ou críticas severas são vistas como falta de profissionalismo. Da mesma maneira,
escolha uma foto de perfil neutra e que passe a imagem profissional que você deseja. Se tem dúvidas
quanto à adequação da foto, imagine se você se sentiria confortável caso seu chefe a visse. Caso
contrário, não hesite em mudá-la!
Já em perfis voltados exclusivamente a interações de cunho profissional, como o LinkedIn, é importante preencher
seu currículo, formação e informações profissionais relevantes com zelo e cuidado. Isso estabelece uma imagem
confiável e profissional. Além disso, aproveite para curtir e seguir páginas e pessoas interessantes e influentes
em seu meio de atuação. Você ficará atualizado e ainda poderá incrementar muito o seu networking. E da mesma
maneira que as redes sociais mais voltadas ao entretenimento, fique atento ao conteúdo de suas publicações e com
a ortografia correta das postagens, para evitar ter “seu filme torrado” com chefes e colegas de trabalho.
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Um exemplo clássico de como as redes sociais, quando mal utilizadas podem fazer estragos foi a do apresentador de
TV Luciano Huck, em 2011. Na ocasião, Luciano postou na página do Facebook utilizada para interagir com seus fãs, a
palavra “frauda”, em vez de “fralda”. Justo ele, que, na época, comandava o Soletrando, quadro onde crianças competiam
em um concurso de soletração. Após o erro, o apresentador corrigiu a postagem e pediu desculpas pelo ocorrido.
Entretanto, não é apenas no ambiente online que se deve ter cuidado e zelo quando o assunto é boa reputação e
manutenção da imagem. Sua marca pessoal e a imagem que você passa a seus superiores e colegas de trabalho
está intimamente correlacionada com a boa gestão de sua carreira. Por isso, cuide de sua imagem pessoal no
ambiente de trabalho!
Ser pontual e zeloso com sua aparência são boas opções para iniciar um trabalho de gestão de reputação em seu
ambiente profissional. Esforce-se para chegar sempre no horário determinado em sua contratação e não fique enrolando
para começar suas tarefas. Da mesma maneira, fique atento à maneira de se vestir. Ela deve ter a ver com seu estilo,
obviamente, mas sempre leve em consideração que suas roupas devem ser condizentes com o ambiente profissional.
Evite peças curtas, justas ou transparentes e mantenha sempre o cabelo e as unhas limpos e apresentáveis.
Além disso, cuide de sua postura e de seu tom de voz, assim como de sua mesa de trabalho, que sempre deve estar
o mais organizada possível. Esses cuidados, além de influenciarem positivamente a sua produtividade, passam a
imagem de uma pessoa séria, comprometida e profissional na empresa.
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COMO A GESTÃO DE REPUTAÇÃO DEVE SER FEITA?

Depois de tudo o que foi dito até agora,
você deve estar convencido da importância
da gestão de sua reputação, não é mesmo?
Mas como fazer isso, na prática, de maneira
eficiente e comprovadamente certeira?
Para ajudá-lo nessa tarefa, listamos abaixo
algumas dicas úteis de como construir uma
boa imagem profissional:

QUALIDADE DO TRABALHO
Obviamente, o item mais importante dessa
lista. De nada adianta você construir
uma boa reputação profissional se ela
for baseada em afirmações vazias, não é
mesmo? Seu melhor cartão de visitas é a
qualidade de seu trabalho e sua competência
profissional. Dê sempre o seu melhor e
mantenha-se em constante aprimoramento.
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COERÊNCIA NO COMPORTAMENTO
Apesar de a reputação ser construída a partir da imagem que as pessoas têm de você e no que você diz sobre
si mesmo, como já descrito nos capítulos anteriores desse ebook, acredite: uma boa reputação não se faz só
com falas bonitas e éticas. Se seus comportamentos no dia a dia não estiverem alinhados à imagem que você
tenta passar, sua reputação não se sustentará de maneira alguma.
É superimportante ter coerência entre o que você fala e o que você, efetivamente, faz no ambiente de trabalho.
Falar uma coisa e fazer o oposto passa a impressão de que você é uma pessoa falsa e não confiável. Não caia
na armadilha de querer parecer perfeito aos olhos dos outros. Seja quem você é, sem máscaras. As pessoas
respeitam quem age de acordo com seus princípios, mesmo que não concordem efetivamente com eles.

DISCRIÇÃO QUANTO À VIDA PESSOAL E OPINIÕES PESSOAIS
Tente construir um limite bem definido entre sua vida profissional e pessoal. Deixe para contar sobre dramas
familiares ou a loucura que foi a festa do último final de semana para amigos próximos, e não para seus
colegas de trabalho. Da mesma maneira, evite envolver-se em discussões de cunho político ou religioso
dentro da empresa. Essas são escolhas pessoais, que dificilmente são mudadas e que podem causar discórdias,
disputas ou constrangimentos desnecessários.
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EDUCAÇÃO E ÉTICA
Você não precisa ser amigo íntimo de ninguém de seu trabalho, se você achar que não tem afinidade
suficiente com seus colegas. Mas sempre, sempre, mantenha a educação e o respeito com absolutamente
todas as pessoas que dividem o espaço corporativo com você. Exponha suas opiniões, críticas e elogios de
maneira profissional, agradável e decente. Sorria! E nunca, em hipótese alguma, tome atitudes antiéticas ou
“puxe o tapete” de algum colega, por mais que você ache que ele mereça. Não cabe a você decidir isso.

FALE MENOS, ESCUTE MAIS
Esforce-se para escutar ativamente o que as pessoas têm a dizer. O que isso significa? Escuta ativa é o ato
de escutar com toda a atenção do mundo quando alguém está lhe dizendo algo. Pare o que está fazendo,
olhe a pessoa no rosto e espere que ela lhe diga tudo o que quiser. Somente quando ela acabar, dê sua
resposta e expresse sua opinião. As pessoas se sentem muito bem quando são verdadeiramente escutadas,
principalmente se o ouvinte for o chefe ou superior.
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CONCLUSÃO

O objetivo principal desse e-book foi o de mostrar aos profissionais a importância de se realizar uma gestão
de reputação eficiente. É importante que fique claro que trabalhar na construção e solidificação de uma boa
imagem profissional só traz benefícios aos profissionais que a ela se dedicam.
Na era da informação e do conhecimento na qual vivemos atualmente, construir uma marca pessoal
sólida e investir em marketing pessoal é tão essencial quanto os aprimoramentos e atualizações técnicas.
As empresas e o mercado de trabalho valorizam e vão em busca de profissionais com boas reputações.
Por isso, invista nesse ponto tão importante para a sua carreira profissional! Estude, leia a respeito, esforce-se
para mudar alguns hábitos e criar novos, que estejam mais alinhados com a imagem que você gostaria
de passar. Se você sentir dificuldades nesse processo, não hesite em entrar em contato com profissionais
especializados na gestão de imagem e carreiras. Essas pessoas são especializadas na gestão de reputação, e
sabem como construí-la, mantê-la e recuperá-la em casos de crise. Acredite, você só tem a ganhar com isso!
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A PD Gestão de Imagem e Carreira surgiu da vontade de contribuir com as
conquistas de pessoas e empresas, através do desenvolvimento de uma marca
pessoal ou corporativa, com base no DNA, na essência e nos valores, preservando e
valorizando as melhores relações com a sociedade e com o mercado.
Fundada em 2000 por Patrícia Dalpra, especialista com diversas certificações
internacionais em instituições de renome na área do branding e da gestão de imagem,
a PD já realizou trabalhos para centenas de executivos, atletas, instituições e empresas.
A partir da união de competências mercadológicas, comportamentais, visuais e
psicológicas de uma marca, é possível criar uma história de sucesso.
Investindo em metodologias inovadoras, a PD Gestão de Imagem e Carreira tem
orgulho de fazer dos objetivos dos seus clientes a razão da existência do seu projeto.
Conheça a PD Gestão de Imagem e Carreira e invista na construção da sua marca!

