
poderosas para 
aumentar o seu 
poder pessoal



Marca pessoal, seu grande 
diferencial competitivo.

Imagine que você vai ao supermercado fazer as 
compras do mês e na sua lista constam itens como 
sabão em pó, pasta de dente, sabonete e 
refrigerante. Você chegou às devidas prateleiras e, 
em meio a vastas opções de marcas, nem chegou a 
ficar confuso – já escolheu a marca com uma melhor 
embalagem, uma marca mais conhecida, que te 
ofereceu mais credibilidade. Simples, rápida, direta 
sem nem olhar para o lado.

Talvez você não saiba, mas isso também acontece 
com pessoas como você. No mercado, os 
profissionais são vistos como produtos e destacam-se 
aqueles que oferecem uma melhor Marca Pessoal, 
que já são conhecidos por suas habilidades, 
competências, ética e por sua genuinidade.

Um bom produto é aquele que satisfaz as 
necessidades e que contém habilidades para se dar 
bem – mas não é isso que te desejo. De bons 
produtos, o mercado está cheio. Você tem que ser 
melhor que isso. Você tem que exceder as 
necessidades que o mercado procura, você tem que 
oferecer algo a mais, ser singular, único, se 
diferenciar da massa, construir o seu Poder Pessoal e 
Aumentar o seu Valor perante o Mercado. Como? 
Fazendo da sua Marca Pessoal o seu Grande 
Diferencial Competitivo, simples assim:



Primeiro, sendo bom. Ou melhor, 

brilhante no que faz
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Sendo sério, ético
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Sendo 
comprometido 

com o resultado 
que vai gerar ao 

cliente e não focar 
apenas no seu 

resultado
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Oferecendo algo que a concorrência 
não oferece ou de uma forma que a 

concorrência não oferece
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Entregando mais... Surpreendendo
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Entregando simplicidade e 
praticidade. Ninguém quer nada 
de complexo e trabalhoso, 
queremos tudo “pronto”
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Cuidando da sua embalagem em todos os aspectos. Ela precisa 
representar o seu real valor, o mercado precisa olhar para você e confiar 
que você tem competência para resolver os problemas dele.
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Sendo coerente com 
seus valores, princípios e 
com sua Marca Pessoal 
em tudo que você fizer 
no seu ambiente “online 
e offline”
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Sendo generoso. Quem é generoso sempre tem 
muitas portas abertas9



Sendo leve, agradável, alegre, gentil e acima 
de tudo grato a você, à vida, ao “seu Deus”, 
ao universo... O mundo clama por leveza e 
gratidão.
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Tem muito mais. Mas, com essas dez estratégias bem alinhadas 
você já vai garantir o seu lugar VIP no “carrinho de compra” do 
seu cliente.

Gostou? Curte? Comente, compartilhe, muitas pessoas queridas para você 
também podem estar precisando de ajuda para serem mais valorizadas. Se não 
gostou, me fale, quero te ouvir para poder atendê-lo melhor da próxima vez.

Me acompanhe em todos os canais e será um prazer te ajudar a fazer a Gestão 
Estratégica da Sua Marca Pessoal para que o mercado perceba o grande 
profissional que você é, e te pague mais por isto pois, eu tenho certeza que você 
merece mais.. Conte comigo sempre.



Sobre Silvana Lages

Mãe, sonhadora, empreendedora por natureza. 
Tenho como propósito de vida fazer com que o 
maior número de pessoas possível consiga mais 
sucesso através do gerenciamento estratégico da 
sua Marca Pessoal. Faço isso por meio das minhas 
palestras, cursos e treinamentos Brasil a fora há 
quase 10 anos.

Ao longo de mais de 11 anos, Silvana Lages foi 
empresária da moda corporativa e trabalhou no 
desenvolvimento, implementação e manutenção 
do dress-code em empresas de pequeno, médio 
e grande porte. Essa experiência levou a ela uma 
visão que possibilitou a entrada no mercado de 
palestras , cursos e treinamentos com um 
conhecimento inquestionável!

Além disso, com o tempo, Silvana foi se 
capacitando e se especializando neste ramo de 
atuação. 

Atualmente, Silvana Lages ministra palestras, 
cursos e workshops por todo o Brasil e é 
conhecida por apresentar seu conteúdo de 
forma espontânea, criativa, dinâmica e divertida 
– o que faz de seus eventos sucesso entre o 
público.

A Palestrante que motiva e te conduz ao (seu) 
melhor e te mostra que o poder está em você. 
#atreva-se #permita-se #reinvente-se #seja feliz



www.facebook.com/silvanalages

Silvana Lages

www.youtube.com/Silvanabicalholages

@silvana_lages


