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● Licenciatura em Ciências da Comunicação

● Pós-Graduação em Marketing Digital

● Formação Profissional em Consultoria de Imagem

● Certificado Internacional em Coaching

● ...

ANNIE.
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BRANDING



Branding é...
Gestão de marca



Gestão de reputação

Branding é...



GESTÃO DE REPUTAÇÃO

ges.tão

1. utilização racional de recursos em função de um determinado projeto ou de determinados objetivos
2. conciliação de opiniões divergentes; consenso 

re.pu.ta.ção

1. conceito em que uma pessoa é tida
2. importância social
3. fama; renome; nomeada

Fonte: Infopédia
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Perceção

Posicionamento

História

Emoção

BRANDING é...

https://www.facebook.com/escolamarketingdigital.pt
https://www.instagram.com/escolamarketingdigital.pt/
https://www.linkedin.com/company/escolamarketing-digital/
https://escolamarketingdigital.pt/


“Toda a interação, 
de qualquer forma, é branding.”

Seth Godin



BRANDING PESSOAL



“Branding é o que as pessoas dizem sobre ti
quando não estás na sala.”

Jeff Bezos



BRANDING PESSOAL

Obra

Imagem
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PRECISAMOS EQUILIBRAR
Quem somos

Quem achamos que somos

Q
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TENDO EM VISTA CONQUISTAR...

con.fi.an.ça

translineação1. sentimento de segurança relativamente a si próprio; convicção do próprio valor
2. crença firme na fiabilidade, honestidade, eficácia, lealdade, etc., de alguém
3. familiaridade; intimidade
4. ousadia; atrevimento

cre.di.bi.li.da.de

1. qualidade do que é credível
2. o que faz com que alguém mereça ser acreditado

SINÓNIMOS: crédito, fama, reputação

Fonte: Infopédia



TROCANDO & BARALHANDO

Confiança

translineação1. Precisamos ter auto-confiança para encarar a exposição. Ou seja, convicção do próprio valor
2. Precisamos ser autênticos/as, honestos/as e leais. Precisamos ser coerentes.
3. Precisamos criar relações de proximidade: as pessoas têm de sentir que nos conhecem e que somos semelhantes
4. Não podemos parecer perfeitos/as. Cultiva um defeito.

Credibilidade

1. Precisamos ganhar crédito junto do nosso público-alvo (gatilho da prova social). Mostra resultados.
2. Precisamos ser famosos/as, dentro da nossa área de atuação.
3. Precisamos aumentar o “passa-a-palavra” em relação ao nosso nome.
4. Precisamos criar parcerias estratégicas que nos emprestem autoridade: co-brandings



AUTORIDADE



AUTORIDADE

“Para os/as melhores há sempre lugar.”

translineaçãoDe pouco ou nada adianta seres incrível, se ninguém te percebe como tal.

• O objetivo do branding é conquistar autoridade junto de um público-alvo.

A autoridade vende sem vender.
A autoridade escala resultados.
A autoridade constrói valor.



TROCANDO & BARALHANDO

au.to.ri.da.de

1. domínio
2. crédito
3. competência
4. pessoa de grande competência num assunto

Fonte: Infopédia



PRECISAMOS COMUNICAR...

com.pe.tên.ci.a

1. qualidade de quem é capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas 
funções; aptidão

2. capacidade que uma pessoa tem para avaliar (algo ou alguém); idoneidade
3. área de atividade; atribuição, alçada

Fonte: Infopédia



2 TIPOS DE PROFISIONAIS



2 TIPOS DE PROFISSIONAIS

Profissional-Estrela

• Sabes aqueles/as profissionais com uma carreira incrível, em que parece que a sorte conspira a seu favor?
• Sabes aqueles/as profissionais que, por regra, são promovidos/as, convidados/as para representar o 

departamento em reuniões importantes, palestrar em nome da empresa?
• Sabes aqueles/as profissionais para quem tudo parece fácil?
• Sabes aqueles profissionais que estão sempre com um sorriso no rosto, que falam orgulhosos/as dos desafios e 

que se demonstram otimistas em relação ao seu futuro?
• Sabes aqueles/as profissionais que estão sempre a aprender e que fazem questão de falar entusiasmados/as 

sobre as suas descobertas?

São os profissionais-estrela.



2 TIPOS DE PROFISSIONAIS

Profissional-Injustiçado/a

• Sabes aqueles/as profissionais para quem nunca nada dá certo – ora é a empresa que passa por dificuldades, ora 
é o cliente que não lhe reconhece valor, ora é a chefia que não o/a promove, mesmo merecendo, ora é o 
mercado que está em crise?

• Sabes aqueles/as profissionais que conheceste há 10 anos atrás e que, hoje, quando reencontras, continuam na 
mesma exata situação ou pior do que estavam?

• Sabes aqueles/as profissionais que parecem ter o universo a conspirar contra eles, que são sempre 
injustiçados/as e prejudicados/as?

• Sabes aqueles/os profissionais que quando perguntas como estão, respondem “vai-se andando”?

São os profissionais-injustiçados.



Será sorte?
Será azar?



“A genialidade tem método.”

Annie.



DE QUE MATÉRIA É FEITA UM(A) ROCKSTAR?

STAR QUALITY

translineação1. habilidade especial que faz alguém parecer muito bem sucedido ou melhor do que outras pessoas

Fonte: Cambridge Dictionary

Característica dos/as profissionais-estrela.

Quando sentimos que a comunicação de alguém conta uma narrativa coerente e confiante 
no seu todo, temos mais facilidade em compreender a pessoa como autoridade.



MÉTODO STAR QUALITY®

Propósito

Autenticidade

HistóriaImagem

Exposição



MÉTODO STAR QUALITY®

pro.pó.si.to

1. deliberação; resolução; decisão
2. intento; projeto
3. objeto; fim; mira

Fonte: Infopédia



TRIÂNGULO DOS 3 Ps

Propósito

Produto(s)
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MÉTODO STAR QUALITY®

pro.pó.si.to

• Porque fazes o que fazes?
• Qual é o teu rumo?
• Porque é importante o teu sucesso?
• Que produtos/serviços tens ou vais criar para tornar real o teu propósito?
• Que pessoas irão comprar, transformando o teu propósito num legado?



MÉTODO STAR QUALITY®

au.ten.ti.ci.da.de

1. qualidade de uma obra que comprovadamente pertence ao autor a que é atribuída
2. qualidade do que é conforme à verdade; veracidade
3. manifestação de sinceridade ou naturalidade

Fonte: Infopédia



MÉTODO STAR QUALITY®

au.ten.ti.ci.da.de

• O que te torna diferente, única/o?
• Qual é a tua assinatura de marca?
• Quais são os teus valores, as crenças mais fortes?
• Quais são os teus ódios de estimação?
• Quais são os teus defeitos (ou notas disruptivas)?



MÉTODO STAR QUALITY®

his.tó.ri.a

1. memória que uma comunidade guarda e avaliação que faz de um acontecimento ou de uma 
personalidade do passado

2. narrativa; conto; estória
3. biografia

Fonte: Infopédia



MÉTODO STAR QUALITY®

his.tó.ri.a

• Como podes transformar a tua vida numa história inspiradora?
• Como podes fazer com que as pessoas invistam o seu tempo em ouvir a tua história?
• O que te trouxe até aqui e que te valida como líder?



MÉTODO STAR QUALITY®

i.ma.gem

1. representação (gráfica, plástica, fotográfica) de algo ou alguém
2. recurso estilístico patente na evocação viva de determinada realidade em que se procura recriar 

sensações, sobretudo visuais (abrange a comparação, a metáfora e a metonímia)
3. conjunto de conceitos e valores que as pessoas ou o público associam a determinada pessoa, 

produto ou instituição; fama
4. PSICOLOGIA reprodução mental de uma perceção anteriormente experimentada, na ausência do 

estímulo que a provocou

Fonte: Infopédia



MÉTODO STAR QUALITY®

i.ma.gem

• O que comunica a tua identidade imagética?
• O que comunica a tua postura?
• Tens um estilo assinatura que é reconhecido à distância?
• Tens um elemento que é “a tua cara”?
• Quais são as “tuas” cores?
• Que tipo de letra comunica o que queres comunicar? 



MÉTODO STAR QUALITY®

ex.po.si.ção

1. ato ou efeito de expor
2. apresentação organizada de um tema ou de um trabalho sobre um dado assunto
3. modo como a luz incide num determinado recinto ou objeto
4. modo de dizer ou explicar; explicação

Fonte: Infopédia



MÉTODO STAR QUALITY®

ex.po.si.ção

• As pessoas têm consciência do teu conhecimento sobre a tua área?
• Com quem fazes networking, parcerias, etc.? Com que regularidade?
• Qual é o teu posicionamento on e offline?
• Dás a cara publicamente pelo teu trabalho?



Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital

pessoa que é especializada em 
determinada profissão ou trabalho

Perito/a
pessoa que não se pode evitar quando 
o assunto é a sua área de expertise;

Nome Incontornável

Expert Rockstar Referência Lenda

Escala de Autoridade

pessoa que causa admiração, inspiração 
e influência; É alguém que, além de ser 
expert, sabe comunicar a sua expertise 
de forma brilhante.

Influencer
pessoa que se destacou 
numa determinada área

Herói/Heroína

https://www.facebook.com/escolamarketingdigital.pt
https://www.instagram.com/escolamarketingdigital.pt/
https://www.linkedin.com/company/escolamarketing-digital/
https://escolamarketingdigital.pt/


A CONTA DA AUTORIDADE

Crédito e Débito

translineaçãoTudo, sem exceção, carrega uma mensagem:
• O que vestimos
• O vocabulário que usamos
• A forma como falamos
• As pessoas com quem nos relacionamos
• O que partilhamos
• ...

Posto isto, tudo que fazemos ora soma pontos à nossa autoridade, ora retira-lhe pontos.



A PALAVRA



A PALAVRA

As pessoas descrevem-te com recurso a uma palavra.

translineaçãoA pergunta que se impõe é: com que palavra estás, neste momento, algures por aí, 
a ser descrito/a?

Seguida da pergunta: ... e com que palavra gostavas de ser descrito/a?



“Tudo Comunica”

Annie.



PLATAFORMAS DIGITAIS



PLATAFORMAS DIGITAIS

Plataformas de Branding

Todas as plataformas usadas para comunicar com um público-alvo são (ou devem ser) plataformas 
de branding. Mas, se pensarmos no ambiente mais inspiracional da marca, podemos destacar 
duas:

• Pinterest: inspiração visual, planeamento imagético e vendas
• Spotify: experiência, emoção, conexão



PLATAFORMAS DIGITAIS

Plataformas de Domínio próprio

As plataformas de domínio próprio são controladas por ti.
Trocando & Baralhando: são alugadas/compradas e não emprestadas.

• Site: personalização de formato, vendas, recolha de emails, pesquisa
o Cursos Online: Hotmart ou Kajabi
o Loja Online: Jumpseller, Shopify
o Websites: Wordpress, Wix
• E-mail: lembretes, conteúdos exclusivos, proximidade de comunicação, controlo de contactos
o Gestores de email: eGoi, MailChimp, ActiveCampaign, Click Funnels, Lead Lovers, RD Station



PLATAFORMAS DIGITAIS

Plataformas de Autoridade

Plataformas que fazem a tua imagem, valor e conhecimento sobre a tua área destacarem-se. 
Nestas plataformas tens maior probabilidade de te consolidares como referência:

• YouTube: pesquisável, conteúdo com maior duração, elevada retenção
• Podcast: ótima ferramenta de networking, profundidade de tema
• LinkedIn: networking, artigos, clientes e parceiros - foco em ambiente corporativo, percursos profissionais
• Facebook: grupos
• Instagram: não estar no Instagram é sinónimo de não existir no mundo digital, neste momento



PLATAFORMAS DIGITAIS

Plataformas Hype

Plataformas que estão na moda.

• TikTok
• Snapchat

São, por regra, muito utilizadas pelas gerações mais novas e facilmente reconhecidas pelo elevado 
número de novos utilizadores.

Como são plataformas topo de funil, por norma, demoram a trazer um resultado significativo para 
a marca. No entanto, não devem ser desconsideradas - pois podem revelar tendências de 
consumo e movimentos de massa.



MARKETING DE CONTEÚDO



MARKETING DE CONTEÚDO

O que é?

Marketing de Conteúdo é uma estratégia de comunicação focada em criar engagement 
(compromisso) com um público-alvo, de forma a fazer crescer a base de potenciais clientes por 
meio da criação de conteúdo útil. 

O objetivo é atrair, envolver por meio de valor agregado e construir uma perceção positiva em 
relação à marca, vendendo sem vender.

O objetivo do marketing de conteúdo é ativar o gatilho da reciprocidade: o público fica tão 
agradecido pela entrega da marca (pessoal ou corporativa) que se sente obrigado a retribuir - seja 
na divulgação da mesma, seja por meio da compra dos seus produtos/serviços.



Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital

GOSTAM

CONFIAM

COMPRAM

Conteúdo que chama a 
atenção através da 
identificação e/ou 
curiosidade.

GOSTAM

Conteúdo que 
desperta o interesse e 
conquista o desejo.
“Quero saber mais.”

CONFIAM

Conteúdo que chama 
para a ação. Tudo deve 
levar à conversão.

COMPRA

AS PESSOAS ...

A comunicação é um filtro.

https://www.facebook.com/escolamarketingdigital.pt
https://www.instagram.com/escolamarketingdigital.pt/
https://www.linkedin.com/company/escolamarketing-digital/
https://escolamarketingdigital.pt/


Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital

GOSTAM

CONFIAM

COMPRAM

• Crenças e valores
• Combate de crenças

GOSTAM

• História
• Lifestyle / Rotinas
• Rituais

CONFIAM

• Identidade
COMPRA

AS PESSOAS ...

A comunicação é um filtro.

https://www.facebook.com/escolamarketingdigital.pt
https://www.instagram.com/escolamarketingdigital.pt/
https://www.linkedin.com/company/escolamarketing-digital/
https://escolamarketingdigital.pt/


Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital Escola Marketing Digital

PIRÂMIDE INVERTIDA DE CONTEÚDO

Universo 
Inspiracional

CONTEÚDO ÚTIL

Produto/Serviço

Vida pessoal, livros, 
filmes, etc.

Conteúdo informativo e 
educacional

Conteúdo com cheiro   
a publicidade

https://www.facebook.com/marcogouveia.pt
https://www.instagram.com/marcogouveia.pt/
https://www.linkedin.com/in/marcogouveia/
http://www.marcogouveia.pt
https://www.facebook.com/escolamarketingdigital.pt
https://www.instagram.com/escolamarketingdigital.pt/
https://www.linkedin.com/company/escolamarketing-digital/
https://escolamarketingdigital.pt/


Infotenimento
Conteúdo informativo + entretenimento



INSTAGRAM



INSTAGRAM

Por onde começar?

Cria um perfil híbrido: profissional + pessoal.

O ideal é que não seja um perfil institucional.
Deve ser uma comunicação individualizada. 
Mas, com um foco profissional. Afinal, temos objetivos profissionais com esta exposição online.

As pessoas gostam de se relacionar com pessoas e não com empresas.

As empresas criam dois impactos possíveis: ou são encaradas como "chatas" ou despertam o alerta de venda, 
criando barreiras e proteções no público-alvo.

Nas redes sociais as empresas são penetras.
Não são “a pessoa fixe” da festa.



INSTAGRAM

Por onde começar?

• Revê nome do perfil @
• Revê foto de perfil
• Revê a bio (porque te devem seguir?)
• Revê todas as informações públicas
• Define a tua linha editorial

1. Produz conteúdo com consistência e constância, cumprindo a pirâmide invertida de conteúdo nas suas 
proporções.

2. Faz parcerias estratégicas, consciente de que a quem te associas ficas associado/a.
3. Tem o teu rumo num altar. Todos os dias, relembra-te o que queres e para onde caminhas. Mas, na hora de 

jogar foca no jogo e não no que está em jogo.

Os resultados vão surgir, porque és tu a criá-los .



@annieway.pt

hello@annieway.pt
914 031 133


