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Què és? 

 La gestió de la marca personal 2.0 és la implementació d‟una 
estratègia que se serveixi de les TIC i les xarxes socials per difondre la 

nostra proposta de valor, única i personal, a través de la qual podem 
guanyar visibilitat i presència social, tot posicionant-nos de manera òptima 
per cercar feina o per comunicar la nostra expertesa en un determinat 

camp. Gestionar una marca personal ens ajuda a orientar i impulsar la 
nostra carrera i a estar al dia dels canvis i debats del nostre sector. 

 Els analistes situen el sorgiment del concepte de marca personal en el 
procés de canvi en les relacions de treball que representen els freelance 

i el teletreball. Les persones cada vegada més s‟estan convertint en 
representants d‟una “organització unipersonal” que té la mateixa necessitat 
de comptar amb una marca definida i protegida que les organitzacions 

tradicionals. 

 Algunes dels malentesos més comuns sobre la marca personal 2.0 

són: 
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 La marca personal no és autopromoció: no es tracta de cantar 

les nostres excel·lències, sinó de posar-les en pràctica, mostrar els 
seus resultats d‟una manera atractiva i accessible. De la mateixa 

manera que un/a dissenyador/a gràfic dóna a conèixer la seva 
feina a través d‟un mostrari, algú amb expertesa en un determinat 
sector pot generar continguts, participar en debats i crear corrents 

d‟opinió dins el seu camp de referència. 

 La marca personal no és assetjar persones a les xarxes socials. 

Sens dubte, saber contactar persones sense fer-se pesat és tot un 
art. La creació de la marca personal té un cert component 

d‟enginyeria social, establir vincles i bescanviar coneixements, 
però cal tenir clar que si volem que una persona ens aporti 
quelcom, nosaltres li hem d‟aportar també valor. 

 La marca personal no es construeix d’un dia per l’altre. És un 
procés de persistència i tenacitat que sovint porta anys. 

Tanmateix, una marca curosament construïda pot esfondrar-se de 
manera instantània: cal anar alerta amb les relliscades i sortides 

de to a les xarxes socials, ja que a Internet no existeix l’oblit. 

Eines  

 Blog: el blog segueix sent la plataforma per excel·lència per difondre 

continguts de qualitat i aconseguir fer palesa la nostra expertesa. Dues 
característiques d‟aquest format el fan difícil de substituir: la periodicitat en 

l‟actualització fidelitza les persones seguidores i l‟exigència de certa 
articulació en el redactat evita l‟efecte de superficialitat rutilant tan 
habitual a Twitter (tanmateix hi ha experts que creuen que és possible fer 

un currículum atractiu en un missatge de 140 caràcters). Per tal que el 
nostre blog no naufragui en el mar de continguts cal difondre les nostres 
actualitzacions a directoris de blogs i a través de totes les altres xarxes 

socials en una estratègia de sinèrgia i integració de mitjans (en aquest punt 
Twitter pot ser útil per avisar que hem actualitzat el blog). També és útil 

oferir el bescanvi d‟enllaços a d‟altres professionals del nostre mateix sector. 

 Currículums creatius: reinventar el patró del currículum tradicional és 

una manera de guanyar visibilitat. Alguns casos han saltat a l‟opinió pública i 
han rebut una forta resposta. És el cas dels video-currículums (veure 
„L‟experiència‟) o els currículums en suports i formats innovadors (com el 

currículum convertit en Tetra Brik del periodista Raül Calàbria, el currículum 
cantat al metro d‟Enzo Vizcaíno, i els currículums convertits en infografies 
amb serveis com vizualize.me). Algunes crítiques a aquesta tendència 

assenyalen l‟efecte de novetat que pateixen: els primers casos que 
transcendeixen aconsegueixen una atenció desproporcionada i l‟interès va 

minvant a mesura que més persones l‟adopten. També recalquen la 
necessitat de compaginar-los amb formats tradicionals. 

http://youtu.be/PALNcW_eQXw
http://vizualize.me/
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 Xarxes socials: les més populars són Facebook, Google+ i LinkedIn. Hi 

ha dues tendències d‟opinió entre els i les analistes sobre el paper de les 
xarxes socials en la marca personal 2.0: 

 Els qui veuen les xarxes socials com una plataforma més, no 
l‟única, de visibilitat. Les xarxes socials serien un mitjà per posar 

en pràctica un pla de gestió de la marca personal que cal combinar 
amb el currículum tradicional, l‟assistència i/o participació a 

conferències, etc. També cal seguir usant mitjans web 1.0 com els 
fòrums de debat sectorials. 

 Els qui creuen que les xarxes socials redefineixen les normes 

d’empleabilitat i creen una nova classe definida per la seva 
expertesa en aquest àmbit: el/la socialnetworker. Es tracta 

d‟una persona professional altament autònoma que utilitza les 
xarxes socials per buscar clients, socis i proveïdors basant-se en la 
cultura 2.0 de compartir. El seu valor com a professional radica en 

la seva connectivitat més que en la seva notorietat (treballa en 
xarxa amb recursos de la Xarxa). 

 Missatgeria instantània: mitjà dominat per l‟omnipresent Twitter, la 
missatgeria instantània ens pot servir per intervenir en debats en curs, 

oferint-nos la possibilitat de ser vistos per key players d‟un determinat 
sector (sempre hi ha la possibilitat que una persona experta faci retweet del 
nostre missatge propulsant-nos a una sobtada i, sovint efímera, 

popularitat). 

La dada 

Klout és un indicador agregat amb una escala de 0 a 100 que pretén mesurar la 

influència social d‟una persona. Ho fa mitjançant l‟anàlisi dels continguts i perfil 
d‟usuari a les diferents xarxes socials: nombre i importància de les seves 

persones seguidores, respostes que provoca, grau de compartició dels seus 
continguts... fins a 400 variables diferents. Salesforce obrí un debat sobre el 
paper d‟indicadors d‟aquesta mena al mercat laboral: publicà una oferta laboral 

amb el requisit de tenir una puntuació Klout superior a 35 punts. Diverses 
organitzacions (Cathay Pacific, Virgin America, Audi) han ofert promocions per 

a clients que superin una certa puntuació Klout. La intenció és que la marca 
personal del candidat o de la candidata redundi en benefici de l‟organització. Els 
crítics amb aquest indicador assenyalen la dificultat d‟objectivar la influència i la 

facilitat amb què pot ser manipulat (per exemple per 15 dòlars es poden 
comprar 1.000 followers falsos a Twitter). 

http://klout.com/
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INTROSPECCIÓ 

 Abans de projectar-nos enfora, cal analitzar el 
nostre punt de partida. 

 Una anàlisi DAFO de debilitats, fortaleses, 

amenaces i oportunitats ens ajudarà a identificar 
què ens fa diferents i les nostres àrees de millora. 

 Establir un pla de millora per a les nostres 

debilitats. 

ESTRATÈGIA 

 Hem de definir una estratègia unificada de gestió 

de la marca personal, per bé que els canals on es 
faci efectiva siguin diversos. Integrar tots els 
canals amb enllaços creuats. 

 Sintetitzar l’aportació de valor amb la qual volem 
sobresortir al mercat i determinar el nostre públic 
objectiu. 

 Establir quina serà la nostra comunitat o 
comunitats de referència. Conèixer els diferents 

segments del nostre públic objectiu i on els 
podem trobar a Internet. 

 Fer una calendari d’implementació i 

d’actualitzacions. 

VISIBILITAT 

 Creació/revisió del nostre blog, currículum i 
perfils de xarxes socials. 

 Unificar la imatge i el missatge en totes les 

plataformes. 

 Quin és el posicionament del nostre nom a 

buscadors? Hem comprat el domini del nostre 

nom? Tenim un correu electrònic fàcil de 
recordar? 

 Monitorar les mencions que rebem a través de 
serveis com ara Google Alerts o Socialmention. 

 Combinar el networking virtual amb el presencial: 

assistir a conferències i esdeveniments sectorials. 
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L’experiència 

 

 El gestor de productes web Philippe Dubost creà un currículum online que 

imitava en tots els detalls el disseny d‟una pàgina de la botiga Amazon. 
Presentava les seves habilitats i competències en un format atractiu, com si 
fos un producte ofertat. Els comentaris de clients els transformà en les 

referències dels seus empleadors anteriors. 

 En només dos mesos, rebé un milió i mig de visitants i el seu creador 

fou contractat per una organització francesa en una feina que ell mateix 
descriu com LA FEINA somiada. 

  El web fou pensat com un acompanyament al seu currículum clàssic, 
on hi figurava l‟enllaç, per tal de seduir a empreses relacionades amb el 

sector on volia treballar. L‟adequació del mitjà al seu públic objectiu i la 
coherència entre forma i fons són les claus de l‟èxit a parer de Philippe 
Dubost. Cal cercar l‟originalitat però adaptant-se al sector a on ens dirigim. 

 Altres exemples de formats creatius per a currículums són els video-
currículums. Un exemple proper és el de la professora Núria Fusté Massana, 

que mostra com cuina unes galetes amb ingredients que remeten a les 
seves habilitats (167.000 reproduccions). També el del creatiu publicitari 

David Heredia, que féu servir els seus avis per parlar de les seves virtuts 
(110.000 reproduccions).  

 

 

 L‟advocat Vicente Marín ha aconseguit potenciar la seva marca personal 
gràcies a les noves tecnologies. Ha impulsat el primer portal especialitzat en 

oferir informació i assessorament en estrangeria i immigració: 
parainmigrantes.info. 

 Les claus de l‟èxit del seu portal són: 

 Especialització: Vicente Marín decidí especialitzar-se en 

estrangeria i centrar-se en un sector molt concret dins de 
l‟advocacia. 

 Canviar models tradicionals: el model tradicional d‟un bufet 
d‟advocats és que el client sigui qui cerca assessorament visitant 

físicament el despatx. Vicente Marín, en canvi, utilitza el telèfon a 
través d‟un 807 i Skype com a canal de consultes. El client pot 

http://www.phildub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
http://vimeo.com/35942859
http://www.parainmigrantes.info/
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accedir als serveis especialitzats de parainmigrantes.info des de 
qualsevol lloc del món. 

 Continguts de qualitat: per aconseguir un bon posicionament als 

buscadors i obtenir ressò, cal fornir el blog/web o plataforma de 
continguts sòlids. No n‟hi ha prou amb penjar el nostre currículum 

i cantar les nostres virtuts. 

 Vídeo-Màrqueting: el canal de Youtube de parainmigrantes.info 

té informació de qualitat i més d'1.800.000 reproduccions dels 
seus vídeos. 

 Viralitat: els botons de compartició a les xarxes socials en els 
articles i vídeos obren una porta a la viralitat dels continguts. El 

portal té més de 100.000 persones subscriptores. 

 Personificació: el/la visitant pot posar cara al portal, saber que 

darrere hi ha una persona professional. La pàgina no és una simple 
agregació de contingut per atreure tràfic. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Alastruey, Rosaura. Empleo 2.0. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 

Peters, Tom. 50 claves para hacer de usted una marca. Barcelona: Deusto, 

2010. 

Rampersad, Humbert K. Tu marca personal. Madrid: LID Editorial, 2009. 

Schawbel, Dan. Yo 2.0: Guía completa para aprovechar el potencial de los 

medios sociales en la promoción personal. Barcelona: Conecta, 2011. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“V Jornada Anual Premium: Branding 2.0”. Fundació Factor Humà, 15/11/2012. 

Nous rols com el de constructor de comunitats de coneixement i noves 
especialitats com la cerca a les xarxes del talent deixen fora de joc les 

pràctiques tradicionals del branding. Jornada amb la contribució dels experts 
Virginio Gallardo (Humannova) i Mari Carmen Martín (Cloud Talent). 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

783 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9783
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9783


 

Un i tat  de  Cone i xement  – Mar ca persona l  2 . 0   

Ju l i o l  2 0 1 3 

factorhuma.org  -7- 
Fundació Factor Humà 

 

Currículum tradicional, en perill d’extinció? 

Està el currículum escrit en extinció? És el tema de debat en aquest programa 
de Catalunya Ràdio amb la intervenció d‟Anna Fornés, directora de la Fundació 

Factor Humà; Carlos Guardian, director de Comunicació i Innovació d'Autoritas 
Consulting; Miguel Bosch i Arantza Huegun, autors de video-currículums.  

http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-

dextincio 

 

soymimarca.com 

Portal d‟una consultora especialitzada en oferir serveis de gestió de la marca 

personal i corporativa. Pensada tant per a particulars que estan en recerca 
activa de feina com per a organitzacions que desitgen potenciar la seva marca a 
través de serveis de formació in company i serveis d‟outsourcing d‟una 

estratègia de marca. 

http://www.soymimarca.com 

 

Peláez, Nuria. "La persona aturada ha de dedicar dues hores al dia a xarxes 
socials", La Vanguardia, 18/12/2011. 

Entrevista de La Vanguadia a Rosaura Alastruey, una de les pioneres en la 
difusió del networking i l‟ús professional de les xarxes socials a Espanya, i 

autora del llibre Empleo 2.0. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

184 

 

Personal Branding: Posa en valor la teva imatge 

Vídeo de la jornada organitzada per la Escuela de Organización industrial (EOI) 
amb les intervencions de directius de Norman Broadbent i de Merck España. 

https://www.youtube.com/watch?v=_B-t6UFzRsk 

 

Personal Branding 

Presentació de Patricia N. Pitto sobre el procés de definició i implementació 

d‟una marca personal 2.0. Entén la creació d‟una marca personal com un procés 
de desenvolupament personal. 

http://www.slideshare.net/patricianpitto/personal-branding-marca-personal 

 

http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-dextincio
http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-dextincio
http://www.soymimarca.com/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9184
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9184
https://www.youtube.com/watch?v=_B-t6UFzRsk
http://www.slideshare.net/patricianpitto/personal-branding-marca-personal
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Martínez, Núria. “Els cinc currículums creatius que més han triomfat”. El 

Periódico, 17/05/2013. 

Per combatre la situació d‟atur, molts lluitadors han volgut capgirar el 

tradicional currículum i convertir-lo en creativitat. Vídeos, cançons, columnes, 
targetes, tetra briks o blogs són algunes de les formes que han adquirit els 

currículums més originals. 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-

2392435  

 

Cloud Talent 

Una empresa del Grup Humannova dedicada a la selecció de nous perfils 
professionals vinculats a 2.0, social media i noves tecnologies. 

http://www.cloudtalent.es  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-2392435
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-2392435
http://www.cloudtalent.es/

