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CASE STUDY

Em tempos economicamente mais desafiantes, a 
formação é uma das áreas que sofrem mais cortes. 
Apesar de haver um mínimo de horas de formação 
exigido por lei, este mínimo, mesmo com algumas di-
ficuldades, é em muitos casos usado para formações 
mais técnicas. 
Felizmente cada vez um maior número de empresas 
entendem que é a formação nas ‘soft skills’, ou seja, 
nas áreas que trabalham as competências compor-
tamentais e emocionais dos colaboradores, que faz 
a diferença na criação de equipas multifuncionais 
e eficientes e no relacionamento duradouro com os 
clientes. A necessidade desta mudança no foco da 
formação é também influenciada pela geração dos 
‘millennials’, que mostram prioridades e comporta-
mentos bastante diferentes em relação às gerações 
anteriores. São jovens que já não procuram em pri-
meiro lugar um emprego estável para o resto da sua 
vida e focado nas compensações monetárias. Valori-
zam, além de outros, o desafio do próprio emprego, 
um desenvolvimento pessoal contínuo e a ambição 
do grupo acima da ambição individual. Se as empre-
sas querem reter os bons profissionais desta faixa 
etária e não só, é incontornável a necessidade de mu-
dança na formação.
Onde existe esta preocupação central é na formação 
em ‘marketing’ pessoal. Várias empresas, sobretudo 
das maiores, reconhecem que os temas abordados aí 
se adequam às necessidades atuais dos colaboradores.

Uma das empresas que aposta na formação em ‘marketing’ pessoal é a EDP. A Colour me Beautiful começou por realizar aí uma ação de 
formação denominada «Valorização e Gestão da Imagem Profissional», ao longo de dois dias, nas várias áreas que englobam o ‘marke-
ting’ pessoal. Foi em 2015. Já em 2016, a ação continua com mais edições. 
Susana Manique, gestora executiva da Escola EDP, explica que «na Universidade EDP [onde a escola se integra] um dos objetivos  é 
realizar a gestão de conhecimento no Grupo EDP». E acrescenta: «Desta forma são promovidos e desenvolvidos os saberes que nos 
diferenciam e fomenta-se a coesão cultural do grupo. Com a promoção do desenvolvimento do colaborador EDP, a Universidade EDP 
ajuda a desenvolver competências tanto a nível profissional como pessoal, pois estão interligadas e complementam-se. A Universidade 
EDP pretende com a formação em ‘Valorização e Gestão da Imagem Profissional’ transmitir aos colaboradores as ferramentas para po-
derem construir a sua carreira e desenvolver-se como indivíduos. Esta formação está em linha com outras formações disponibilizadas 
na Universidade EDP, com o objetivo de desenvolver o indivíduo como um todo, conciliando o desenvolvimento profissional e pessoal.»
Assinale-se o que alguns dos participantes referiram sobre a formação realizada:
- «Aborda aspetos de imagem e relações interpessoais, em que não temos muito tempo para pensar no dia-a-dia, mas que são muito 
importantes para a construção da nossa imagem profissional/ pessoal, para a nossa autoestima e para a nossa carreira. De uma forma 
geral, no modo como nos posicionamos na vida. E o curso é dado de forma direta, mas informal e não constrangedora.»
- «São relevantes os conhecimentos transmitidos, de uma forma adequada (análise ‘SWOT’) sobre autoconsciência (pessoal e profissio-
nal), bem como o reconhecimento (relembrado) da importância da imagem como um instrumento de comunicação.»
- «Trata-se de uma formação prática e que ajuda bastante a perceber alguns fatores de que as pessoas não têm consciência. Além disso, 
guia na melhoria da imagem pessoal, que é muito importante quando se contacta com o exterior.»

Manon Rosenboom Alves: «Um colaborador 
que participa numa formação de ‘marketing’ 

pessoal ganha uma melhor visão sobre si
e as suas oportunidades.»
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Desenvolvimento pessoal e profissional

Numa formação em ‘marketing’ pessoal são aborda-
dos temas como a importância de ter uma marca pes-
soal, o plano de ‘marketing’ pessoal (missão, análise 
«SWOT» pessoal, objetivos, canais de comunicação, 
etc), imagem pessoal (vestuário, cores, ‘dress codes’), 
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linguagem corporal, comunicação ‘on-line’ (interna e 
através das redes sociais), técnicas de ‘networking’ 
e etiqueta empresarial. O colaborador ganha em pri-
meiro lugar um maior conhecimento sobre si próprio 
e terá uma ideia melhor sobre as suas qualidades, as 
áreas que requerem uma maior atenção para atingir 
os seus objetivos e qual o seu ‘unique selling point’, 
o seja, o fator que o diferencia dos outros para poder 
promover-se com autoconfiança junto dos grupos re-
levantes para a sua carreira. Ao mesmo tempo, foca-
-se nos vários tipos de comunicação que existem e em 
como pode criar uma imagem positiva, seja na comu-
nicação presencial, seja na ‘on-line’. Esta formação é 
em primeiro lugar focada na pessoa como indivíduo, 
com as suas qualidades únicas. É uma visão diferen-
te, e também uma outra valorização, que as empresas 
que investem neste tipo de formação têm, com um 
impacto mais duradouro também nos próprios resul-
tados corporativos. Se um colaborador se sente mais 
autoconfiante, e mais valorizado pela empresa, isso 
tem impacto positivo na sua motivação e no relacio-

namento com os demais colaboradores e os clientes. 
Isto, por sua vez, tem também um impacto muito posi-
tivo no sucesso da empresa.
Um colaborador que participa numa formação de 
‘marketing’ pessoal ganha uma melhor visão sobre si 
e as suas oportunidades, e entende melhor o impacto 
que a sua comunicação tem nos outros e como pode 
melhorá-la. E ainda como ele próprio é uma marca e 
como pode otimizá-la para atingir os seus objetivos 
profissionais e pessoais.
Um dos temas talvez mais inovadores desta formação 
é o módulo dedicado ao visual, que inclui o vestuário, 
as cores, os ‘dress codes’ e os vários pormenores que 
finalizam uma imagem impecável e confiante. Este 
módulo é de forma geral muito apreciado pelos parti-
cipantes, dado o facto de existirem muitas incertezas 
sobre o visual, que podem influenciar de forma nega-
tiva a autoconfiança das pessoas. A falha na autocon-
fiança tem por sua vez um impacto na forma como as 
pessoas se apresentam, como falam e como usam a 
linguagem corporal. 
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