


Imagem pessoal é a perspectiva do que você revela, 
representa e significa como um ser social. Essa 
perspectiva se dá pela interpretação que você faz 
de si mesmo e pela interpretação que os outros 
fazem de você, pela soma da forma como você age, 
se veste e se expressa. 

A imagem pessoal é uma leitura social que todos nós 
temos e que forma a nossa reputação. Cada 
indivíduo funciona como uma marca. Você é uma 
marca que possui uma imagem e uma reputação, 
porque todas as pessoas já percebem e interpretam 
você de alguma maneira. A boa notícia é que a 
imagem pessoal pode ser aprimorada. Levando isso 
em consideração, seja na vida pessoal ou 
profissional: 

Os rótulos que elas colocam é resultado de uma 
construção (natural ou planejada) daquilo que você 
passa ou quer passar, que formam a imagem 
pessoal, que também podemos resumir em: 
interpretação do que você transmite. Quando você 
toma consciência que tem uma imagem pessoal, 
você pode elaborar uma estratégia para ter uma 
reputação e uma marca pessoal que interessa a você 
e casa com seus objetivos. Para isso é preciso 
entender como a imagem pessoal se forma, como 
construir a sua e aprender a lidar com isso.

Definindo Imagem Pessoal

Você já se perguntou quais rótulos as 
pessoas colocam em você?

Imagem Pessoal = interpretação do que 
 você transmite.



Tudo conta quando se trata de imagem pessoal, 
porque tudo que você transmite comunica algo. A 
forma como você se veste, como você fala, seus 
gestos, seu comportamento, seus hábitos, tudo diz 
alguma coisa sobre você. E a sua imagem pessoal se 
forma na intersecção entre três aspectos, são eles: 
a imagem que você quer passar, a imagem que você 
realmente passa e a imagem que os outros têm de 
você, como mostra a figura abaixo: 

Anteriormente, ao definirmos imagem pessoal, 
falamos sobre um processo de construção que pode 
ser natural ou planejado. Quando afirmamos que a 
imagem pessoal é um processo de construção, é 
pelo fato de que nós enquanto indivíduos vivemos 
em um constante processo de construção, e como 
nossa imagem é uma projeção daquilo que somos, 
ela também está a todo momento sendo construída. 
Pois bem, e isso pode acontecer de forma natural, 
ou seja, involuntariamente passamos uma imagem/
queremos passar; e de forma planejada, ou seja, 
quando temos consciência do que é imagem pessoal 
e buscamos ferramentas e estratégias para trabalhá-
la da melhor forma. 

Como a Imagem Pessoal se forma
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Independente se é de forma natural ou planejada, a 
imagem que a gente quer passar pode não ser 
muitas vezes a imagem que a gente realmente 
passa. Para que elas sejam a mesma coisa ou 
estejam alinhadas, é preciso haver coerência na 
comunicação, essa é uma diretriz muito importante 
na formação de qualquer imagem: você deve fazer 
aquilo que fala; você deve cumprir aquilo que 
promete; e o seu conteúdo deve corresponder a sua 
forma. Outra diretriz da formação de imagem é a 
credibilidade, pois quando falamos de imagem, 
falamos de leitura social, ou seja, de relações 
sociais, e confiança é a base de qualquer relação. 
Para a sua imagem ter credibilidade é preciso que 
ela seja confiável, isso quer dizer que ela precisa 
ser uma imagem verdadeira. Assim, podemos falar 
da terceira diretriz da formação de imagem que é a 
veracidade, que diz respeito a ser quem você é. 

Muitas pessoas acham que construir uma imagem 
pessoal é construir um personagem, não, isso seria 
propaganda enganosa, tal qual uma empresa que 
fala que vende um produto, mas entrega outro. A 
sua essência deve estar na sua assinatura, assim se 
forma a marca que é você. 

Você não pode impor a sua imagem pessoal aos 
outros, mas pode modificar a forma como as pessoas 
lhe veem por meio dessas diretrizes. Isso não quer 
dizer que você precisa mudar a sua essência para 
ser bem aceito pelas pessoas, mas sim, você pode 
lapidar a si mesmo para ter resultados melhores. 
Buscar as ferramentas e estratégias para a 
construção de uma imagem pessoal é sobre buscar a 
sua melhor versão com as suas melhores 
habilidades. 

Como a Imagem Pessoal se forma



Dito tudo isto, podemos fazer e desenhar um resumo 
sobre como a imagem pessoal se forma. Veja só: 

Ao transmitir uma mensagem que representa e 
significa quem você é, de forma verdadeira, 
respeitando a sua essência, imprimindo a sua melhor 
versão, por meio das suas melhores habilidades e 
usando o que você veste, como você age e como 
você se expressa, tudo de forma alinhada e 
coerente com o que você quer comunicar, você 
emite confiabilidade, e consequentemente, uma 
boa imagem pessoal. 
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A imagem pessoal é formada em três níveis. O 
primeiro nível é a primeira impressão, o segundo 
nível é a imagem inicial e o terceiro nível é a 
imagem pessoal de fato. 

Primeira Impressão 

Com certeza, em algum momento da vida, você já 
deve ter escutado que “a primeira impressão é a 
que fica”, e sim, somos julgados e julgamos os 
outros nos primeiros 3 segundos de contato. Esse 
julgamento é feito conforme as nossas próprias 
perspectivas sociais e subjetivas. Isso acontece 
porque desde criança somos acostumados com 
rótulos, criando significados para todas as coisas. E 
para a formação da primeira impressão, existem 
fatores que influenciam, conforme  Management 
Institute of Tecnology (EUA): a visão (aparência) 
corresponde a 25% no primeiro impacto; o tom de 
voz a 18%; a adequação das palavras a 14%; e a 
linguagem corporal a 10%. 

Níveis da Imagem Pessoal 



Imagem Inicial 

Já a imagem inicial, o segundo nível, é formada nos 
primeiros contatos. Depois do primeiro contato, 
podemos transmitir mais aspectos do nosso jeito de 
ser, e o foco não está mais exclusivamente na 
aparência, nos gestos e no discurso, mas sim nos 
hábitos e na forma de pensar e se expor. Na imagem 
pessoal são interpretados comportamentos, 
habilidades e competências, e em cima disso, são 
criados julgamentos de valor. O que se deseja é que 
seja criada uma imagem pessoal positiva e assertiva 
de acordo com o que se quer transmitir, para isso, é 
preciso coerência entre a primeira impressão e suas 
atitudes seguintes formadas na imagem inicial.  

Imagem Pessoal de fato 

O terceiro nível é a imagem pessoal propriamente 
dita. É a primeira impressão + a imagem inicial. E 
para que a imagem pessoal seja formada ao seu 
favor, de acordo com a perspectiva que você espera, 
mais do que “ser” é preciso “parecer”. Para que os 
outros façam uma leitura e uma interpretação de 
como você quer/precisa ser percebido, não basta só 
ser de tal forma, também é preciso parecer, ou 
seja, alinhamento e coerência entre discurso, 
linguagem e fala com habilidades, competências e 
comportamentos.

Imagem Pessoal = primeira impressão + 
imagem inicial

Níveis da Imagem Pessoal 



Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para 
planejar a sua imagem pessoal, aquela imagem com 
as estratégias e ferramentas certas, que vão ajudar 
você a ser uma pessoa melhor, seja na vida pessoal 
ou profissional. 

Quando buscamos nos conhecer melhor, nós 
adquirimos a consciência de quem somos e do 
queremos expressar. Investigando a si mesmo, você 
começa a analisar a forma como você se comporta e 
reage a situações externas, e como você projeta 
para fora, quem você é por dentro. Isso é o que 
chamamos de autoconhecimento, um processo que 
identifica padrões de pensamentos e hábitos 
pessoais, que são responsáveis por induzir o nosso 
jeito de ser. Quando buscamos o autoconhecimento, 
conseguimos melhorar as nossas respostas 
comportamentais e as nossas tomadas de decisão. 
Isso quer dizer, que é um processo que começa 
internamente e reflete externamente. E esse, é 
justamente o ponto de partida para construir ou 
lapidar a imagem pessoal. 

A partir de exercícios, técnicas e ferramentas de 
autoconhecimento, conseguimos identificar nossas 
forças e fraquezas, e isso faz com que possamos 
compreender melhor os nossos objetivos e desejos, 
alinhados a nossa essência e também ao nosso 
propósito e a nossa missão. Assim, conseguimos 
traçar um plano de ação eficiente no que tange a 
mensagem que queremos/precisamos transmitir. E 
dessa forma, começamos decidir de maneira segura,  
que tipos de comportamentos e hábitos pessoais 
expressam quem somos, e como isso nos ajuda a 
atingir nossos objetivos.

Autoconhecimento e Imagem Pessoal



Dentro desse processo de autoconhecimento e 
construção da imagem pessoal, existe uma 
ferramenta que eu gosto bastante de utilizar e 
indicar para as pessoas, que existe em diversos 
formatos, mas que eu chamo de “Rede de 
Inspiração”. A Rede de Inspiração é formada por 
coisas e pessoas, que são modelos e exemplos, que 
conversam com a nossa essência, e que deles 
podemos tirar insights importantes para o nosso 
processo de construção. E aplicar essa ferramenta 
na prática é buscar coisas e pessoas diferentes, 
coisas (livros, filmes, séries, objetos, roupas, 
lugares, experiências; pessoas (personalidades, 
pessoas públicas, personagens, pessoas do seu 
círculo social), que tenham aspectos relacionados à 
sua personalidade, gostos, preferências, estilo, e 
que possam servir de inspiração para você.

Autoconhecimento e Imagem Pessoal

AUTOCONHECIMENTO 

IMAGEM  
PESSOAL

REDE DE  
INSPIRAÇÕES 



Depois que você já leu sobre a relação do 
autoconhecimento com a imagem pessoal, sabe que 
ele é o ponto de partida. Então, primeiro de tudo: 
conheça a si mesmo e defina quem você é, qual é o 
seu propósito e quais são os seus objetivos. Depois 
desse passo, faça os seguintes questionamentos: 

- Como eu quero ser percebido pelas pessoas? 
- Minha aparência é condizente com o que eu quero 

transmitir? 
- Meus gestos, minha fala e meu comportamento 

expressam o que eu pretendo comunicar? 
- O que a imagem que eu tenho hoje transmite? 

As respostas dessas perguntas proporcionarão 
clareza e darão um direcionamento para os ajustes 
necessários que devem ser feitos para construir a 
sua imagem pessoal.  

Seja fiel a você mesmo 

Ao fazer esses ajustes é muito importante e 
fundamental, ter a consciência de ser fiel à sua 
essência. Você não precisa e não deve se moldar ao 
que os outros esperam de você, portanto, não se 
molde. E sobretudo, entenda que a sua vida, e como 
ela, a sua imagem, acontece de você, e não para 
você. Ser verdadeiro e ser quem você é, é 
primordial. E ser de dentro para fora, também. 

Mas é claro, que como estamos falando da marca 
VOCÊ, aspectos estratégicos e de marketing pessoal, 
o branding pessoal, entram também nessa 
construção. Isso quer dizer, que você pode usar a 
perspectiva do que o outro espera de você ao seu 
favor. 

Construção da Imagem Pessoal



Conheça esses aspectos, aquilo que for positivo e 
estiver alinhado com quem você é, trabalhe em 
cima deles. Nas empresas, por exemplo, chamamos 
de pontos de melhoria, coisas que os clientes 
esperam da empresa e que ela ajusta de acordo com 
a sua missão, visão, valores e estratégias.  

Ferramentas de Construção de Imagem 

Com os nossos objetivos traçados e estratégias 
desenhadas, fica muito mais fácil entender o que 
precisamos usar e como usar, para a construção da 
nossa imagem. E aprofundar todo esse esse processo 
e construir uma imagem pessoal com planejamento 
e estratégias, requer ferramentas que são passadas 
em processo de consultoria de imagem ou coaching. 
Mas duas delas, podem ser pinceladas aqui. 

Uma dessas ferramentas é a moda. As roupas são 
elementos importantes da nossa personalidade, e 
elas comunicam, pois são uma forma de expressão. 
E o estilo pessoal, deve ser o nosso guia de 
vestimenta, pois é algo legítimo e que deve ter 
totalmente a nossa assinatura, deve externar aquilo 
que somos, e se usado de forma estratégica, pode 
potencializar os nossos objetivos. 

Hoje em dia as redes sociais também são 
ferramentas poderosas de construção de imagem e 
também de branding pessoal. E é preciso coerência 
e alinhamento de comunicação, como falado nas 
diretrizes de formação de imagem. E a coerência 
também precisa acontecer entre o virtual e o real, 
pois o virtual precisa ser real, ainda que seja uma 
plataforma manipulável e seja usada de forma 
planejada e com estratégias definidas. 

Construção da Imagem Pessoal



Imagem pessoal exige manutenção  

Uma vez que temos uma imagem pessoal formada e 
de sucesso, ou seja, quando conseguimos projetar e 
transmitir o que somos e queremos de maneira 
eficaz, sendo interpretados como esperamos, é 
preciso que haja continuidade. Não basta construir 
uma imagem, é preciso alimentar. O maior segredo 
de uma imagem pessoal bem trabalhada é a 
constância. Deve-se fazer bem, fazer certo e fazer 
sempre. 

E muitas vezes, a imagem pessoal precisa de 
reposicionamento, fruto quase sempre, de 
mudanças internas, que também alteram seus 
objetivos. Essa também é uma fase de manutenção. 
Ou seja, sempre é preciso cuidar da imagem e 
revisitar constantemente seus objetivos, para saber 
se há um alinhamento e se precisa fazer ajustes. 

Construção da Imagem Pessoal



- Aprendemos aqui o que é imagem pessoal e que 
ela está ligada à como nós nos expressamos, e a 
leitura social feita a partir disso. 

- Vimos aqui como a imagem pessoal se forma, 
sendo um resultado da imagem que você quer 
passar, a imagem que você passa e a imagem que os 
outros têm de você. E que mesmo sendo ela natural 
ou planejada, existem diretrizes em sua formação 
(coerência na comunicação, credibilidade e 
veracidade). 

- Aprendemos também sobre os níveis da imagem 
pessoal, a primeira impressão, a imagem inicial e a 
imagem pessoal propriamente dita. E aprendemos 
que o autoconhecimento é o pronto de partida para 
o processo de construção de imagem. 

- E vimos aqui também, as maneiras de seguir o 
processo de construção de imagem, quais 
ferramentas devem ser exploradas, e que mesmo 
depois de formada, a imagem pessoal precisa ter 
manutenção.  

Com isso, eu espero poder ter ajudado você a 
começar a entender todo esse universo da 
imagem pessoal e da marca que você é, 
independente se você faz algo para isso ou não, 
porque você está inserido nesse contexto e você 
tem uma imagem pessoal. Espero ter demonstrado 
aqui, a importância desse processo e ter 
despertado em você, a vontade de buscar a sua 
melhor versão de dentro para fora.

Considerações Finais



Oiê! Sou Manu Marques Barbosa, tenho 31 anos, 
sou jornalista, escritora, consultora de 

marketing e imagem pessoal. Uma comunicadora 
com 12 anos de carreira, apaixonada por 

comportamento e comunicação. Por isso, resolvi 
juntar as minhas formações, as minhas bagagens 
profissionais, e as minhas próprias experiências, 
para compartilhar um conteúdo que ajudem as 

pessoas a serem a sua melhor versão.

Manu Marques Barbosa




