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Introdução: A maioria dos psicólogos, ao se formar sequer imaginam como podem
divulgar seu trabalho para angariar clientes ou parceiros. Sendo este, um prestador de
serviços, existem características específicas de marketing que atendam às necessidades
deste público. Porém, diante dos questionamentos em relação aos parâmetros éticos da
profissão e das denúncias feitas por usuários e clientes às infrações éticas dos
psicólogos, o conhecimento da legislação que rege a profissão atrelada às formas mais
usuais de marketing, é essencial para que evitem cometer alguma infração e façam um
marketing mais consciente. Objetivo: Desta forma, esta pesquisa buscar analisar as
estratégias de marketing e constatar as mais bem sucedidas, que são utilizadas pelos
psicólogos no marketing pessoal e profissional, que atuam no mercado a mais de três
anos, e que atendam as especificações do Código de Ética. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa exploratória, sendo a coleta empírica, que entrevistará dez psicólogos,
selecionados dentre critérios de inclusão, do Vale do Aço e região Metropolitana de
Belo Horizonte- MG, através da técnica de amostragem não probabilística snowball
(“bola de neve”). Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, portanto
os psicólogos que se encaixem nos critérios de inclusão serão convidados para
participação e a entrevista será agendada, então assinarão o TCLE (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido).  Resultados: Estima-se que possam ser
conhecidas variadas formas de publicidade exercida por profissionais de psicologia
que atendam as especificidades do Código de Ética. Conclusão: Dessa forma, os
profissionais desta área poderão fazer um marketing mais consciente, livrando a
sociedade de propagandas enganosas e oferecendo maior credibilidade à profissão.
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