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presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta e objetividade. 2. Trabalho em equipe. 2.1. 
Personalidade e relacionamento. 2.2. Eficácia no comportamento interpessoal. 2.3. Fatores positivos do 
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Qualidade no atendimento ao público. 
Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta e 

objetividade 
 

Comunicação 
 

Comunicação é a utilização de qualquer meio pelo qual um pensamento transmitido de pessoa a pessoa sem 
perder, tanto quanto possível sua intenção original. 
 
O objetivo da comunicação é de influenciar para afetar com intenção, visando uma reação especifica de uma 
pessoa ou grupo (mudança no comportamento). 
 
Num passado não muito distante, acreditavam que para manter uma comunicação era necessário apenas um 
diálogo, ou uma escrita, mas estudos recentes da psicologia moderna constataram que alguns itens a mais 
constituem uma comunicação real. 
 
Nesta constatação de processo, deve-se observar que a fonte e o receptor são sistemas similares. Se assim não 
fosse, não haveria comunicação.  
 
Vejamos: 
Sabemos agora que existem vários tipos de comunicação, e que é preciso conhecê-los para termos êxito ao 
estabelecer a comunicação. 
Temos assim os elementos do processo da comunicação, a fonte da comunicação  
• o codificador  
• a mensagem  
• o canal  
• o decodificador, e  
• o receptor da comunicação  
 
Ao tratarmos especificamente de comunicação pessoa a pessoa, que é o modelo mais simples e o que mais nos 
interessa, podemos agrupar fonte e codificador num único elemento, fazendo-se o mesmo com o decodificador e 
o receptor, resultando em quatro elementos:  
• emissor  
• receptor 
• canal, e  
• mensagem  
 
Contexto 

 
 
Observação importante: devemos ficar atentos, para as falhas, às distorções, as deformações nas mensagens, 
os devaneios e as falsas verdades, as quais fazem com que raramente um fato seja relatado da maneira que 

  

E Mensagem 

Código 

Canal 

R 



                                     Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil  

3 

 

realmente ocorreu.  
Embora cada situação comunicativa seja única, ainda assim é possível isolar certos elementos do processo que 
são comuns a toda e qualquer comunicação.  
 
Vejamos os tipos de Comunicação:  
Comunicações Orais: são as ordens, pedidos, colóquios, "bate-papos", comunicações telefônicas, pelo rádio, 
debates, discussões, etc.  
Comunicações Escritas: são as cartas, jornais impressos, revistas, cartazes, etc.  
Comunicações Não Verbais: são as comunicações estabelecidas: 
Por Mímicas: gestos das mãos, do corpo, da face (caretas). 
Pelo olhar: podemos saber o que uma pessoa quer de nós muitas vezes pelo olhar. 
Pela postura do corpo: o nosso corpo fala muitas vezes o que realmente gostaríamos de dizer verbalmente.  
Consciente ou inconscientemente: falar é uma atitude consciente enquanto a postura é inconsciente.  
 
Barreiras nas Comunicações  
 
Muitas vezes a comunicação deixa de efetivar-se por barreiras, "obstáculos", que restringem a sua eficácia, os 
quais podem estar ligados ao emissor, ao receptor, ou a ambos, ou ainda a interferências presentes no canal de 
comunicação.  
Nós podemos entender como barreiras nas comunicações, desde as limitações de ordem emocional, tais como a 
incapacidade dos interlocutores para abordar determinados temas considerados por demais ameaçadores, até as 
dificuldades relacionadas à utilização dos códigos de linguagem; todos estes fatores representam maior ou menor 
grau de obstáculos a uma comunicação plena.  
A ideia que se tem da comunicação é que ela existe em mão dupla, ou seja, um indivíduo pode ser ou não aceito 
simplesmente pela sua forma de expressar-se.  
Para que haja um sentido bilateral da comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor percebam 
o outro.  
Não poderá haver uma comunicação correta, ou seja, sem interferências, quando não há sintonia no que se diz, e 
no que se ouve.  
 
Eis algumas barreiras a título de exemplo:  
 
Opiniões e atitudes:  
O pai pede ao filho: "Vá a padaria da esquina, comprar pães". Mas o pai não justifica qual o tipo de pão a ser 
comprado. O garoto terá neste caso livre conduta para comprar o pão que ele quiser.  
 
Egocentrismo ou Competição  
Essas duas palavras, juntas, acarretam um monólogo coletivo, onde o que predomina é o interesse individual e 
não o interesse do grupo.  
O locutor está falando enquanto o receptor, "quem ouve", rebate tudo o que o outro diz, sem ao menos processar 
e analisar o que lhe está sendo dito. Esta atitude é muito comum para pessoas egocêntricas e/ou competitivas, 
pois esses indivíduos não aceitam ser o segundo plano, eles precisam estar sempre em evidência. 
A pessoa egocêntrica ou competitiva quase sempre se envolve em situações ridículas e equívocas sem ao menos 
se dar conta.  
Vejamos o exemplo de um grupo de pessoas conversando, onde cada um conta uma história ou experiência vivida; 
ocorre de um membro do grupo interferir dizendo que o que ele viveu ou que o que aconteceu com ele é sempre 
mais interessante. Ou ainda podemos ver o exemplo de um casal, onde os dois tentam chegar a um denominador 
comum, mas o que ocorre é que um dos dois precisa ceder, e o egocentrismo não permite o façam.  
 
Percepção  
Para ter percepção com as coisas que nos rodeiam, precisamos, antes de tudo, é ter sensibilidade. Sabemos que 
a nossa percepção é influenciada por preconceitos e estereótipos. São esses fatores que nos predispõem a fazer 
com prestemos atenção ou não no que nos é dito ou vice-versa, ou ainda é assim que fazemos que as pessoas 
prestem a atenção no que falamos.  
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É através da percepção que "captamos os fatos e adquirimos informações com auxílio de todos os sentidos."  
A percepção não é estática; é um processo dinâmico a envolver não somente a apreensão dos estímulos 
sensoriais, mas também a interpretação, por parte do receptor, da realidade observada.  
Uma característica da percepção consiste no seu caráter individual, isto é, cada pessoa capta uma mesma situação 
de forma única e inteiramente particular.  
Percebemos as situações de acordo com as nossas experiências anteriores, nossas expectativas e necessidades, 
e também nos deixamos influenciar pelos fatores circunstanciais.  
A percepção é seletiva. Não percebemos, mas é através da percepção que selecionamos com quem nos 
relacionamos. Começamos um relacionamento buscando características que nos atraem no outro. Quando nos 
simpatizamos com alguém, tendemos a ver e reconhecer somente as suas qualidades, eliminando quase que por 
completo os seus defeitos, mas quando o indivíduo já não nos é tão querido, passamos a realçar seus defeitos, 
não mais vendo qualidades mesmo que elas existam.  
 
Resumo:  
A percepção envolve a interpretação dos fatos que nos rodeiam, trazendo-nos muitas vezes a devaneios, mesmo 
quando estamos acordados. Baseados nisso sabemos que nós nos comportamos de acordo com aquilo que 
percebemos.  
 
Frustração  
A pessoa frustrada também produz uma barreira na comunicação. Inconscientemente ele bloqueia o que lhe é dito, 
mas o seu problema é diferente dos casos mostrados anteriormente. A pessoa frustrada não vê saída para os 
problemas que lhe são apresentados, nada tem solução. O que lhe causa um negativismo muito grande, podendo 
ser passado para outras pessoas influenciáveis.  
 
Inconsistência nas comunicações verbais e não verbais: 
 
As comunicações verbais e não verbais nem sempre estão sintonizadas, e por este motivo causam alguns 
inconvenientes quando uma ou mais pessoas tentam dialogar. 
Pessoas que não conseguem concatenar e expressar os seus movimentos corporais, e até mesmo a sua 
expressão verbal, em razão de suas variáveis culturais ou falta de sensibilidade nas relações humanas, ocasiona 
para si o afastamento e incompreensões de seus amigos, colegas, enfim, das pessoas que o rodeiam. 
Os movimentos corporais: voz e as expressões faciais expressam o inconsciente, muitas vezes omitido e 
aflorado sem que o indivíduo perceba. 
Exemplo: movimentos bruscos podem vir acompanhados de palavras dóceis, ou ainda palavras enraivecidas 
podem muitas vezes ser acompanhadas de olhares mansos, etc. 
Resumo:  
Qualquer que seja a barreira para uma comunicação eficaz, comprometerá os relacionamentos, interferindo 
negativamente nos processos de crescimento de um grupo ou indivíduo. 
 

Comunicação à Serviço da Qualidade 
 
Qualquer tentativa de melhorar ou minimizar as falhas na comunicação deverá partir tanto do emissor quanto do 
receptor. 
 
Fale distintamente com boa pronúncia 
 
Tente imprimir cada sílaba de cada palavra apropriadamente de modo que não haverá desentendimento. Se achar 
que algumas palavras são difíceis de pronunciar, diga-as devagar para assegurar-se de que elas foram entendidas. 
Não tenha medo de usar seu queixo, sua língua e seus lábios para pronunciar os sons perfeitamente. 
 
Evite falar muito devagar ou muito rápido. Você sabe quantas palavras se fala por minuto? 
Teste-se a si mesmo, e corrija-se, se falar muito devagar ou muito depressa. 
 
Sua voz tem mil inflexões, use-as. Varie o tom de sua voz ao pronunciar certas palavras dando-lhe ênfase. EX: 
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Oh! Sr. Chaves, estou tão feliz que o Sr. tenha vindo! Pronunciando-as em tom mais alto, isso legará à sua voz 
variações e as tornará mais interessante ao interlocutor. 
 
Não varie o volume de sua voz 
 
Quando você variar o tom da sua voz, não deverá variar o volume da voz demasiadamente. Gritar fará com que o 
interlocutor tenha dificuldade de entendimento. Você deverá tentar falar num tom normal da conversa com 
inflexões, mas não variar o volume. 
 
Mantenha sua voz alegre e amistosa 
 
Nunca se esqueça das palavras "Por Favor, e Obrigada (o)". Não use um tom frio, mas também não deixe sua 
voz parecer muito familiar. Escolha o meio termo. 
Não se esqueça da concordância: se homem, diga "obrigado"; se mulher, "obrigada". 
 
Procedimentos para uma comunicação eficaz: 
Ouvir com atenção e concentrar-se; absorver, analisar quem nos fala, e então responder (de forma educada e 
equilibrada). 
Não ter preconceitos com quem nos fala. Dê uma chance ao locutor de mostrar-se como pessoa única e especial 
que é. Considere a individualidade alheia. 
As palavras são mágicas. São as verdadeiras essências de um relacionamento, elas podem construir ou destruir 
um indivíduo. Seja dócil, amigo, e se precisar ser mais duro, o faça com a consideração de que há uma pessoa, 
um ser humano como você na sua frente. 
Considere que 70% da comunicação não é verbal. 
 
Lembre-se: 
Contato visual demonstre atenção ao outro; 
Postura, o seu corpo fala, tenha uma postura ereta, competente e segura; 
A expressão fácil causa simpatia e aproximação, seja cordial e sorria; 
A aparência em geral, seja uma pessoa de hábitos limpo, asseado (a), com vestimenta adequada para cada 
ocasião ou função profissional, cabelos, peles e unhas. Uma aparência saudável demonstra que você está de bem 
com a vida e com as pessoas que o rodeiam. Pessoas que não cuidam do seu visual geralmente acreditam não 
serem muito bem aceitas na sociedade. E esta forma de desleixo é inconscientemente proposital, uma forma de 
chamar a atenção, de agredir o outro. 
 
O silêncio 
O silêncio denota que alguma coisa não vai bem. O silêncio pode às vezes ser necessário, mas não por muito 
tempo, quando se está num diálogo, pois o próprio nome já responde, que são duas pessoas ou mais se 
comunicando, senão seria um monólogo. 
"A vida é um eco, se você não está gostando do que está recebendo, então preste atenção no que você está 
emitindo". 
Lair Ribeiro 
 

Imagem Profissional 
 
Para obtenção e manutenção de uma boa imagem profissional, certamente não se depende apenas de onde se 
fez a faculdade ou a qual especialização se dedica. Existem outros determinantes diferenciais, que colaboram e 
participam. Talvez algum em separado não decida, mas um conjunto sim. Lembre sempre que nossa imagem é o 
que demonstramos por nossos conhecimentos ou atos e o que fica são as referências que deixamos, associadas 
principalmente com os elementos que entregamos para sermos lembrados nos momentos de necessidade, de 
forma apropriada e específica. Por isso, não imagine que o simples fato de ser bom seja suficiente para ser 
lembrado, visto que para nos buscarem no momento de necessidade ou para fazer uma indicação, são necessários 
instrumentos adequados. E estes podem melhorar ainda mais ou comprometer nossa imagem. 
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Para alcançar o merecido sucesso, não basta ser bom, dominar seu trabalho e estar bem divulgado. Nos tempos 
competitivos, é preciso manutenção, que é a mola de sustentação da imagem profissional e alavanca para 
conquista e prolongamento do sucesso. Esta também é um composto, que precisa ser alvo de sua atenção. Avalie-
se, preferencialmente com alguma pesquisa feita junto a seus usuários/clientes. E corrija eventuais desvios 
detectados. 
 
O capital intelectual tem sido muito valorizado recentemente. O conjunto de valores abstratos de uma instituição, 
o conhecimento e pesquisa acumulados, por exemplo, são o capital intelectual. A imagem dos profissionais e sua 
rede de contatos, também, pode ser considerada um bem para a instituição. Para convencer de que pode adicionar 
algo a uma organização, o candidato precisa compreender esse conceito. "O profissional tem que ser um 
demonstrador de si mesmo, ver-se como um produto. 
 
Todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Até mesmo atividades culturais fora do horário de trabalho 
podem ser importantes para criar condições para uma rede de contatos. No entanto, o profissional deve ser natural 
na sua busca por relacionamentos. Não pode também ser um chato, que não desliga do trabalho o tempo todo, os 
relacionamentos devem ser naturais. 
 
Ética é o topo da lista de prioridades para a imagem de um profissional. Os valores éticos devem ser muito claros, 
para que fiquem gravados na sua caminhada entre seus pares, isso é o mais importante e fortalecerá 
automaticamente sua rede de contatos.  Manter os valores éticos bastante claros é mais importante do que 
qualquer fórmula pronta para manter uma boa imagem profissional. 
 
Não se deve lembrar dos contatos apenas quando se precisa de um favor. O cuidado existe para que o profissional 
não seja visto como aproveitador ou superficial. Não pode ser como político, que só abraça crianças em época de 
eleição. Enviar correspondência como cartões de Natal e aniversário é um gesto interessante.  No entanto, isso 
deve ser deixado para os relacionamentos mais próximos, para não cair no erro de lotar sempre a caixa de 
correspondência de alguém que nem sabe direito quem o profissional é. 
 
Misturar conversas íntimas com profissionais é um erro comum. Um contato profissional não vai ser 
instantaneamente seu melhor amigo, portanto os assuntos conversados também serão restritos. Passar de uma 
conversa superficial para assuntos polêmicos ou íntimos em um piscar de olhos é inadequado, mesmo que o 
contato ache interessante discutir assuntos íntimos com você, pode ficar receoso em recomendá-lo na esfera 
profissional. O relacionamento deve ser construído, conversar generalidades é um bom modo de começar a 
conhecer alguém. Pedir dinheiro emprestado, nunca. 
 
O cuidado não significa, necessariamente, evitar emitir opiniões pessoais. Cada vez mais se discute a falta de 
separação entre as vidas pública e privada de um profissional, o ideal é ter um discurso consistente e coerente de 
valores éticos tanto em uma quanto em outra e lembrar que a postura pessoal é considerada por muitas instituições 
como um complemento da ética no trabalho. 
 
Exercite no seu dia-a-dia imaginando-se como seria enfrentar os desafios do cargo do seu chefe ou subordinado, 
atender o público como um caixa de banco em dia de grande movimento, fazer a faxina no escritório depois de um 
dia de trabalho, dirigir no trânsito caótico por profissão, etc. Após este exercício passe a agir como gostaria de ser 
tratado em cada uma destas situações. Certamente todos os envolvidos passarão a respeitá-lo muito mais que de 
costume. 
 

Simpatia 
 
Antigamente dizia-se que a educação abre portas e reforço que a simpatia é um dos melhores canais de acesso 
ao sucesso profissional e pessoal. As pessoas em geral gostam de quem as tratam bem. Ser cordial, afetuoso, 
entusiástico e “educado” é fundamental para garantir uma imagem positiva entre as pessoas de seu 
relacionamento. Ações simples como um cumprimento, um sorriso, um abraço ou um olhar podem garantir pontos 
importantes para sua imagem profissional. 
 
A alegria é um poderoso antiestressante e contagia todos que estão por perto. Afinal você conhece alguém que 
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procurou um namorado ou namorada que fosse emburrado, pessimista ou desanimado? Claro que não! O ser 
humano gosta e precisa de energia positiva para viver bem e para isto aja com simpatia e lembre-se sempre das 
“palavras mágicas”: bom dia, obrigado, com licença e desculpe! 
 

Comunicação 
 
Falar corretamente e vencer a barreira da timidez e do orgulho. 
 
Ter uma comunicação impecável é crucial para qualquer profissão e mais ainda quando se trata de garantir uma 
boa imagem diante do seu usuário/cliente, chefe ou até mesmo parceiro ou parceira. Para isso é fundamental 
adequar a linguagem para cada situação, pois só assim é possível se sobressair em meio ao padrão que assola a 
maioria das pessoas nas corporações. Estude, leia revistas, livros e jornais, participe de cursos sobre oratória, 
enfim, aprimore ao máximo sua capacidade de falar corretamente para cada público e situação. 
 
O outro ponto importante é fazer que as pessoas saibam quem é você e o que tem a oferecer, ou seja, vencer a 
barreira da timidez e do orgulho. Há um famoso ditado que diz: quem tem boca vai à Roma. À medida que se 
compartilha com os demais seus planos, ideias, projetos e sonhos está abrindo a possibilidade deles fazerem parte 
e até mesmo ajudarem a concretizá-los. As pessoas querem participar, mas para isso precisam saber. Portanto, 
comunique! 
 

Ter conteúdo 
 
De nada adianta ser um ótimo comunicador e agir com simpatia se não tiver efetivamente conteúdo. É muito 
importante ter o que dizer, possuir conhecimento, mostrar a que veio e transmiti-lo de forma natural. Nos últimos 
tempos parece que a sociedade foi assolada por “carinhas bonitas”, mas que não tem nada a dizer, não transmitem 
absolutamente nada e assim passam desapercebidas. Estas pessoas estão nas instituições, na mídia, na política, 
nas rodas de amigos, enfim, em todos os lugares onde é possível fazer “cara de conteúdo”. A verdade é que as 
pessoas se lembram daqueles transmitem segurança, que consolidam sua imagem, sua presença através de 
opiniões claras, ideias firmes ou, simplesmente, porque estão ligadas no que está acontecendo a seu redor e tem 
o que exprimir com assertividade. Para ter conteúdo é imprescindível aprimorar o hábito da leitura, diversificar o 
acesso às informações, ampliar o contato com as diversas formas de cultura, participar de eventos da sua área de 
interesse e também de outras áreas diferentes, participar de movimentos profissionais, viajar e frequentar grupos 
diferentes. 
 

Reforço de imagem 
 
Deve-se dar especial atenção à escolha de alguma imagem associativa forte, para maior e melhor identificação de 
sua profissão ou especialidade. Se possível, mostrando ou associando a algo que o usuário/cliente esteja 
buscando com sua atividade, como por exemplo, um sorriso bonito para a odontologia, uma imagem saudável na 
medicina, uma sede bonita na arquitetura ou engenharia, uma aparência de bem-sucedido para o administrador, 
entre outras. Estas devem ser usadas da mesma forma que são utilizadas pelas organizações, que criam logotipos 
e os utilizam associados à logomarca, buscando mais que um reforço, uma fixação de imagem. 
 

Aparência 
 
Todos os profissionais, independentemente da ocupação, precisam cuidar da imagem. A imagem, por sua vez, 
não está ligada apenas ao visual, mas também ao comportamento. A etiqueta organizacional não pretende corrigir 
erros, mas dar toques a respeito de comportamentos desagradáveis, roupas inadequadas, mal-uso de e-mail e 
celular, etc. 
 
“Nós não podemos ter preconceito em relação à aparência do usuário/cliente. Porém, o usuário/cliente irá nos 
julgar (e também a nossa organização) segundo a maneira que nos apresentamos. Quanto mais adequada a 
imagem do profissional, melhor ele será recebido em todos os lugares, e terá mais chances de sucesso".  
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Não faça feio 
 
* Não basta ter a aparência correta, é preciso ter educação, simpatia, boa comunicação e estar preparado para 
todas as situações com os usuários/clientes; 
 
* É importante seguir as normas de conduta pedidas pela instituição, informe-se sobre elas; 
 
* Seja sério quando a situação exigir. Pode brincar, mas só em momentos de descontração, e apenas com quem 
é íntimo; 
 
* É proibido levar os problemas pessoais para o trabalho, para não contaminar o ambiente e os colegas de forma 
negativa; 
 
* E-mails para usuários/clientes e colegas de trabalho de outras instituições devem ser escritos em português 
impecável, sem palavras abreviadas ou gírias. Brincadeiras de mau gosto são proibidas, além da perda de tempo, 
elas podem parar em endereços errados e causar constrangimento; 
 
* Revise os e-mails antes de enviá-los. Nada de entupir o e-mail alheio com correntes e mensagens de felicidade 
e alegria; 
 
* No visual, os homens geralmente erram ao usar as famigeradas meias brancas, paletós que não têm nada a ver 
com a calça, gravatas espalhafatosas, barba por fazer e celular pendurado no cinto; 
 
* As mulheres erram ao usar saias curtas demais, decotes, transparências, cabelos desarrumados, muitos 
acessórios e os inacreditáveis soutiens com alças de plástico transparente com blusas de alcinha;  
 
Trajes 
 
Imagine-se nos trajes que você usa para trabalhar.  Olhe-se no espelho, de preferência de corpo inteiro.  Confira 
sua imagem, silhueta, combinação de cores e estilo.  
 
A aparência de uma pessoa é o seu cartão de visitas.  Ela é complementada com os cuidados indispensáveis no 
que se diz respeito a higiene pessoal, onde a pele, a roupa e os cabelos são como um quadro, e a moldura valoriza 
a pintura. 
 
A roupa para o trabalho deve respeitar o seu estilo sem abrir mão de duas características fundamentais: praticidade 
e discrição.  
 
Sendo assim, procure usar tons neutros, evitando cores vibrantes ou tons chamativos.  
Se a preocupação é estar sempre na moda, todo cuidado é pouco, pois nem sempre a moda é adequada ao seu 
modo de ser.  
 
A moda muda! Vem e vai. Varia de acordo com o meio social, o país, o Estado, a cidade ou a região.  
 
Geralmente, a moda é inspirada em alguma personalidade, na natureza ou no mundo animal, e estar na moda não 
significa, necessariamente, estar atualizado.  
 
Para estar na moda, são necessários, acima tudo, dois ingredientes básicos: senso crítico e bom gosto. 
 
Roupas simples, funcionais e práticas sempre acompanham a moda, são adequadas à nossa profissão e ao meio 
social em que vivemos e frequentamos. Isso é estar na moda.  
 
Tenha um guarda-roupas equilibrado, não somente nas combinações variadas como também no conforto que as 
roupas possam proporcionar.  
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Por mais simples que seja a sua indumentária, deve estar limpa e bem passada, dando um aspecto polido à 
imagem pessoal.  
 
A roupa tem um forte poder de relacionamentos sociais e profissionais. Toda pessoa bem vestida:  
 
• tem um desempenho melhor  
• é bem tratada e atendida  
• recebe tratamento preferencial  
 
Tudo porque a aparência pessoal é avaliada diante dos olhos das pessoas com as quais nos relacionamos, 
podendo passar uma imagem positiva ou negativa.  
 
Estar vestida como boneca é tão errado quanto se vestir de forma desprezível.  
 
Não se esqueça: além do ser humano ser crítico por natureza, primeiro compramos com os olhos, e depois 
colocamos a mão no bolso.  
 
É bom lembrar também o que sempre frisamos algumas matérias: a primeira impressão é a que fica, e você não 
terá uma segunda chance de causar uma boa impressão.  
 
Tanto o homem quanto a mulher, devem estar com um par de sapatos em bom estado. Ele ajudará no impacto 
visual, além do que favorecerá o ajuste da própria roupa e a projeção da postura, dando a ideia certa do caimento 
e do comprimento. Um sapato em péssimo estado derruba o efeito visual de qualquer produção.  
 
Quanto à manutenção da indumentária 
 
O guarda-roupas básico (o mais indicado) é aquele que se firma numa cor neutra básica e aquele que possui 
roupas a serem complementadas com acessórios.  
 
Ao montar o seu guarda-roupas, considere que:  
• roupas estampadas, geralmente, chamam muito a atenção  
• roupas escuras sujam bem menos  
• roupas de cores neutras são mais flexíveis e facilitam as combinações  
 
Cores consideradas básicas:  
 
Cinza chumbo: de fácil combinação com preto e com azul marinho  
Preto: a cor mais popular, preferida pela maioria das pessoas, talvez por combinar com quase tudo  
Bege: suja com facilidade e é a cor menos flexível para a noite, sendo própria para o guarda-roupas de verão e 
quando complementada com um acessório preto ou marrom  
Marrom: a cor básica menos prática, pois só combina com bege e, neste caso, o acessório deve ser preto ou 
marrom  
Azul-marinho: cor sóbria e clássica, preferida por homens e mulheres de negócios  
 
Importante: O branco é uma cor complementar, e não básica, pois quando a profissão não condiz, evita-se calça, 
sapatos ou bolsa neste tom.  E lembre-se: “Vestir-se é um estado de espírito!"  
 
Acorde todos os dias motivado e apaixonado por você e pela vida. Expresse elegância, charme e personalidade, 
encantando as pessoas com o seu estilo, o seu jeito de ser, a sua forma de se expressar e de se apresentar para 
o mundo.  
 

Imagem da Instituição 
 
A imagem de uma instituição, uma empresa ou um profissional, é construída através do tempo, pelo somatório de 
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todas as opiniões emitidas a seu respeito, seja por pessoas ou órgãos de imprensa. Toda vez que um 
usuário/cliente ou usuário elogia um serviço que recebeu, toda vez que um jornal publica uma reportagem ou uma 
carta de usuário/cliente ou usuário elogiando uma prestação de serviços, está contribuindo para a construção de 
uma reputação favorável, uma imagem pública positiva.  
 
Em compensação, toda vez que alguém fala mal (seja verdade ou mentira, pouco importa), está demolindo uma 
imagem construída a duras penas. Mais do que ter uma imagem positiva, o objetivo supremo de uma instituição 
prestadora de serviços é ser amada. E ser amada é conquistar um lugar no coração das pessoas. Para isso, é 
preciso encantar os usuários/clientes com um atendimento que supere as expectativas.  
 
O posicionamento adotado junto ao mercado é importante para a instituição, pois é este que influencia a imagem 
que a instituição transmite a este mercado. A imagem que uma instituição conquista é reflexo do seu 
posicionamento, e poderá haver dificuldades se a propaganda institucional quiser alterá-la posteriormente. A 
formação da imagem organizacional deve ser encarada como um trabalho permanente, coerente e planejado. Para 
que se possa desenvolver uma imagem forte para uma instituição, produto, ou até mesmo uma marca, é necessário 
muita criatividade e esforço, pois a imagem não é implantada de uma forma instantânea e nem divulgada por um 
veículo de mídia isolado. A imagem deve fazer parte de todas as comunicações da instituição com seus diversos 
públicos, e ser mostrada repetidamente. Desenvolver a imagem de uma instituição nos dias de hoje, é de 
fundamental importância para a sua sobrevivência no mercado.   
 
Geralmente, as pessoas tem uma predisposição a formarem a imagem de uma Instituição baseado em informações 
limitadas e parciais e não do todo. Essas imagens distorcidas afetam a possibilidade de receber cada vez mais 
usuários/clientes vindos do marketing boca a boca. 
 
A imagem da Instituição surge em função das ações tomadas pela instituição e pela sua comunicação. E como 
numa instituição tudo comunica: seu corpo diretivo, seus funcionários, seu atendimento, sua infraestrutura e até o 
comércio que se forma ao redor das instituições, é necessário bastante cuidado e zelo com a sua imagem. 
 
O atendimento como um valor da organização  
 
Atender bem não pode ser apenas o objeto de uma campanha temporária. Não pode ser motivado apenas por 
interesse ou por medo. Não pode visar apenas resultados perante o público externo. O bom atendimento precisa 
estar entranhado na cultura organizacional até tornar-se um valor essencial da organização, que se confunda com 
a sua razão de existir.  
 
Toda e qualquer pessoa dentro da organização precisa compartilhar desse valor, de modo que todos os setores 
se integrem sinergicamente, com a flexibilidade necessária, em um processo permanente e sistemático de 
autoaperfeiçoamento através da incorporação das críticas e sugestões dos usuários/clientes internos e externos.  
 
Uma imagem forte começa a surgir quando todas as suas ações estão intimamente relacionadas com os atributos 
de sua marca, quando ela tem um bom desempenho e quando gera satisfação real. Dar um pouco a mais do que 
o usuário/cliente espera também faz parte de uma boa estratégia de fortalecer a imagem da instituição. 
 
As instituições dependem da receita gerada pelos usuários/clientes de uma forma geral.  Assim, quanto maior o 
número de usuários/clientes maior será o lucro e melhor será o serviço prestado. Por isso a necessidade de tornar 
a imagem da instituição sedutora é objeto de desejo dos seus clientes e futuros clientes. 
 
Vender para fortalecer a imagem da instituição é uma tarefa de todos os envolvidos no processo o tempo todo. A 
simpatia e atenção da recepcionista quando o usuário/cliente precisar ser atendido, o atendimento de um 
ombudsman no recinto da instituição, as atitudes de um auxiliar da gerência ou uma telefonista, por exemplo, são 
todas ações de "venda" da imagem da instituição. O próprio relacionamento interpessoal é uma forma de venda 
da imagem da instituição, uma vez que isso é um fator de alta percepção dos usuários/clientes no dia-a-dia de 
seus relacionamentos. Existem muitas maneiras de "vender" a imagem de uma instituição e isso se dá de uma 
forma muito simples: fazendo o melhor todo dia e cada vez melhor em cada detalhe do serviço prestado.  
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O significado da imagem para uma instituição, e a administração coerente desta imagem deve ter relevância em 
todas as suas ações institucionais. A imagem, junto com outros aspectos subjetivos, no atual panorama de abertura 
de mercados tem uma grande importância na questão da sobrevivência e destaque da organização diante dos 
seus diversos públicos. 
 
A força da imagem de uma instituição relaciona-se diretamente com a consistência de seus atos, com a coerência 
entre o seu discurso e a sua ação. E principalmente para as universidades, a imagem junto aos públicos envolve 
muito mais do que simples divulgação ou propaganda; envolve posturas, consciência social, planejamento 
estratégico. 
 

Responsabilidade Social 
 
O Marketing Institucional visa ao fortalecimento da imagem por intermédio da divulgação da organização, 
mostrando suas atividades mais relevantes perante a sociedade por meio de vídeos institucionais, periódicos, 
informativos, campanhas, patrocínios, eventos e projetos de cunho social. A divulgação ampla das atividades 
institucionais proporciona uma maior transparência à sociedade sobre as aplicações de recursos. 
 
Com o campo mercadológico envolvido por uma crescente e globalizada concorrência, os produtos cada vez mais 
semelhantes em função da propagação tecnológica, sem falar que hoje os produtos não são duráveis, afinal 
quando se lança um produto já se pensa no seu substituto; não resta alternativa para as instituições senão fazer 
a diferença com sua imagem institucional em meio à sociedade. O consumidor final não só avalia as organizações 
pelos seus produtos, mas também por suas ações sociais e, sobretudo, pela transparência e ética no seu 
envolvimento social.  
 
Essa interação com o meio social, são formas de contribuir com a localidade onde a instituição está inserida, 
fazendo com que a sociedade sinta sua presença em ações que tragam benefícios a todos daquela comunidade. 
Entra o desempenho do bom profissional de Relações Públicas com o objetivo de atingir a meta institucional. 
 
É necessário que as instituições modernas incluam nesta proposta de "cultura socialmente responsável" os 
atributos inegociáveis de ética, transparência, profissionalismo, proatividade, valorização da diversidade e da 
liberdade de expressão e pensamento, respeito ao meio ambiente e prática do consumo responsável, entre outros”. 
Para que isso realmente funcione cabe às instituições desenvolver bons métodos de planejamento, implemento, 
assessoria e avaliação de cada investimento feito nessa área, pois essas ações requerem uma atenção muito 
especial no intuito se não gerar prejuízos e sim um retorno garantido. 
 

Sigilo e Postura Profissional 
 
Sigilo 
 
O dever do sigilo nas profissões é algo que se encontrava protegido pelo antigo Código Civil Brasileiro em seu 
artigo 144 e que ainda é preservado pelo novo Código de 2002, artigo 229, cujo texto é: 
 
"Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato: 
I - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo; 
(...) " 
 
Nada, pois, mais claro que tal letra da lei, ou seja, a expressa determinação de que o profissional não é obrigado 
a depor sobre o que no exercício de seu trabalho tomou conhecimento. 
 
Nem sob vara, é o profissional obrigado a revelar o que sabe ou que lhe foi confiado como segredo de negócio. 
Além da lei, entretanto, existe também, uma força Ética que necessário se faz evocar. 
Trata-se, pois, de um imperativo que se vincula à essência do exercício e que possui tradição amparada em lei. 
Se o trabalho é de confiança, em fidúcia devem ser mantidas as relações do mesmo e, isto, exige sigilo. 
Trata-se de uma condição de respeito humano, de dignidade do ser. 
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Rompida a confiança, todavia, rompe-se, também, a relação entre o profissional e usuário/cliente; o mesmo se 
passa na medicina, na advocacia ou em qualquer ramo onde confidências são ligações de honra entre 
usuário/cliente e profissional. 
 
O delator, o informante que se vale do que lhe segredaram, ou mesmo, apenas, do que por força da prática 
profissional tomou conhecimento, do que se apropriou por exercício de uma função, é um ser abjeto, indigno por 
índole. 
 
Sob o ponto de vista prático, comercial, perde, também, mercado de trabalho e meio de sobrevivência quem é 
desprezível a ponto de revelar o que não tinha permissão de fazê-lo ou que soube através de uma revelação de 
quem o procurou profissional para confidenciar. 
 
Não se pode e nem se deve exigir de um profissional que deponha, confesse ou informe sobre o que lhe foi 
revelado como algo velado ou o que possa comprometer interesses de honra ou de patrimônio. 
 
Como seria possível imaginar a entrega de particularidades de negócio a uma pessoa que a fosse transmitir a 
terceiros, por mais autoridade ou capacidade que tais terceiros tivessem? 
 
Impossível é admitir como sadio, um comportamento profissional que não tenha como base a discrição, a proteção 
ao usuário/cliente. 
 
A denúncia, a delação, a leviana informação, são vícios perante a Ética. 
 
O resguardo do interesse do usuário/cliente, todavia, não significa conivência com o que possa haver de errado e 
nem conluio para com a fraude. 
 
A orientação, a proteção, tem limites que não pode transpor. 
 
Se o usuário/cliente erra e o profissional toma conhecimento do erro, não significa que este está também errado; 
errará, sim, se difundir o que veio a conhecer e se não advertir a seu orientado contra as consequências que 
podem gerar atos viciosos e sobre os quais tomou conhecimento. 
 
Poderemos não estar de acordo com o que um empresário ou dirigente de instituição faça, mas, erraremos se 
difundirmos nossa opinião, mencionando ou comentando com terceiros sobre o fato conhecido. 
 
"A ciência da vida" escreveu Carrel, "está em conhecer os limites entre o permitido e o proibido", pois, só desses 
conceitos emerge a concepção racional de liberdade (Alex Carrel - O homem perante a vida, editora educação Nacional, Porto, 
1950, página 77). 
 
O sigilo é uma obrigação para qualquer profissional, mesmo que em cada profissão tenha seu próprio código de 
ética, saber usar o sigilo em seu dia a dia profissional demonstra a capacidade de atuação em seu ambiente de 
trabalho. 
 
A questão do sigilo profissional pode ser abordada tanto pela privacidade quanto pela confidencialidade. 
 
A confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua 
revelação não autorizada. A confidencialidade ocorre na troca de informações feita diretamente com a pessoa do 
usuário/cliente. A confidencialidade tem por objetivo maior a preservação da intimidade da pessoa, a preservação 
dos segredos revelados em confiança.  
 
A privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua 
intimidade, anonimato, segredos, afastamento ou solidão. É a liberdade que o usuário/cliente tem de não ser 
observado sem autorização. 
A preservação da privacidade dos usuários/clientes é a característica que mais interessa a todos os funcionários 
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que atuam nas mais diferentes áreas da instituição, incluindo a informática. A privacidade é um dever institucional. 
 
A quebra de privacidade pode ocorrer em situações muito comuns entre os profissionais, quando realizam 
comentários sobre usuários/clientes, colegas de trabalho em elevadores, corredores, em cantinas ou refeitórios. 
Todo cuidado deve ser tomado para se evitar que pessoas que não necessitam saber, venham a ter acesso a 
informações sobre pessoas que estão em atendimento na instituição. O risco cresce quando o usuário/cliente é 
uma pessoa conhecida ou pública, por exemplo: artistas, atletas ou políticos. 
 
A consciência, o dever ético, nos obriga ao sigilo como demarcação a ser respeitada, como matéria obrigatória de 
cumprimento de um exercício profissional. 
 
Postura 
 
Pode-se dizer que a postura profissional é parceira da boa educação que recebemos desde cedo: ou seja, quando 
ouvimos a orientação de respeitar os demais, saber se comportar em público, honrar compromissos e prezar pela 
organização nem imaginamos o quanto isso será empregado ao longo da nossa vida. 
 
Preste atenção à sua volta, onde você trabalha. Existe sempre alguém mais despreocupado, sem ligar muito para 
o que fala, pouco comprometido com a disciplina e com as regras da instituição. Pode ter certeza que esta pessoa, 
mais cedo ou mais tarde, terá seu crescimento prejudicado justamente por esta postura, ou então será "convidada" 
a se enquadrar ao perfil esperado. Afinal, como a instituição poderá lhe confiar novas tarefas, ou até mesmo a 
liderança de um grupo, se age desta forma? 
 
Conhece-se vários profissionais de excelente postura profissional, que se deixam perder eticamente, realizando 
negócios pouco sérios. Ora, se um profissional, seja de qual área for, apresenta uma postura pessoal adequada, 
boa formação técnica, correta apresentação pessoal, gestos adequados, voz em tom profissional, e se aliar a tudo 
isso um comportamento ético, ele merecerá o respeito dos seus usuários/clientes, dos colegas, das organizações 
e do mercado.  
 
São a sua personalidade e as suas qualidades morais que contribuem para manter a reputação já adquirida e são 
elas que poderão elevá-lo aos cargos de comando, caso participe de alguma organização. É absolutamente 
necessário que respeite escrupulosamente o sigilo profissional em todo o lugar e momento. 
 
Isto é muito importante, como mesmo verá ao longo do trabalho que desenvolverá junto dos usuários/clientes. 
Estes normalmente fazem confidencias desde os seus problemas pessoais, aos da família e até os dos seus 
negócios. Cabe a você ser bom ouvinte e calar. Lembre-se: em muitos casos, o segredo é a alma do negócio. 
Qualquer indiscrição, comentário ou insinuação sobre outros usuários/clientes pode transformar-se num fator 
negativo, que impeça o usuário/cliente de confiar no seu profissionalismo.  
 
Nunca se esqueça que o seu usuário/cliente só se sente seguro se puder confiar em si. Você só deve mencionar 
outros usuários/clientes com fatos positivos, desde que estes, naturalmente, não atrapalhem a motivação para o 
negócio que está prestes a realizar-se.  
 
É frequente a perda de prestígio junto do usuário/cliente quando o profissional se toma negligente e comete erros 
de natureza ética.  
 
Autocrítica e interesse 
Caso você se questione sempre sobre suas atitudes e tenha uma boa dose de autocrítica, dificilmente terá 
problemas com relação a sua postura profissional. A preocupação constante em melhorar é ponto mais do que 
positivo neste caminho. 
 
Outro item importante é o seu interesse, não só pelo que faz, mas pela atividade desenvolvida na instituição. Deve-
se olhá-la como um todo e sentir-se comprometido com sua filosofia, com a forma de trabalho adotada. 
 
Para não esquecer! 
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Aparência correta – Não se esqueça sua imagem é importante. Cuidado com roupas, perfumes e aparência geral.  
 
Rede de relacionamentos – Mantenha o Networking e faça crescer a cada dia sua rede de contatos. 
Assuma riscos – Bons projetos e ideias geralmente estão aliadas ao risco.  
 
Esteja atento a tudo – Mantenha-se informado sobre novidades na sua área. Esteja atento a mudanças na 
organização. Sempre esteja pronto para as novas oportunidades.  
 
Mantenha alianças – Saiba reconhecer o trabalho em equipe e mantenha ao seu redor profissionais que estejam 
comprometidos não apenas com os resultados, mas também com o esforço em conjunto do grupo. Ter aliados no 
ambiente de trabalho é vital para a carreira hoje em dia. Mas, para criar esse ambiente de cooperação, os 
colaboradores devem ter uma visão de integração e união nos seus trabalhos.  
 
Seja ético (jamais tente “puxar o tapete”) - O profissional que está ciente de suas qualidades e pontos fortes, assim 
como dos pontos fracos, sabe que para subir e manter-se no topo não é necessário prejudicar ninguém. Pelo 
contrário.  
 
Lembre-se que você é o maior responsável pelo seu crescimento profissional.  
Portanto, faça com que ele aconteça! 
 

Comportamento 
 
Etiqueta, é um conjunto de normas de procedimentos, característicos da boa educação, polidez, cortesia e 
hospitalidade, no relacionamento entre pessoas ou grupos, por ocasião de eventos profissionais, ou mesmo no 
cotidiano (sociais). Diferentemente do que muita gente pensa, essas regras não são privilégios de determinada 
classe social; qualquer pessoa pode aprendê-las e fazer delas uma ferramenta a seu favor. 
 
É importante considerar que nesse mundo altamente competitivo, a pessoa que cultiva os bons modos tem mais 
chances de ascensão pessoal e profissional.   Todo homem ou mulher bem-sucedido (a) sabe disso. Esse tipo de 
comportamento - fino e de bom gosto - com certeza faz a diferença entre o sucesso e o fracasso; entre avançar 
ou ficar para trás. 
 
O fato de o mundo ter mudado muito nos últimos anos não quer dizer que as boas maneiras e as regras de etiqueta 
caíram em desuso.  Ao contrário, essas regras continuam mais vivas do que nunca, e ainda hoje são capazes de 
construir uma imagem pessoal altamente positiva, principalmente no mundo dos negócios. 
 
Elas são imprescindíveis para executivos que querem deslanchar no marketing pessoal. 
 
Por isso mesmo, antes de falarmos das regras de etiqueta e boas maneiras, é bom entender como funciona a 
psicologia do marketing pessoal. 
 
Há uma propriedade natural do cérebro humano que nos cobra uma explicação para todas as coisas que 
percebemos. Como é praticamente impossível ter explicação para todas as coisas, costumamos nos socorrer de 
determinados "conceitos" que a sociedade admite como sendo verdades. São as chamadas "convenções". 
 
Veja um exemplo: ninguém vai a uma missa ou a uma solenidade importante trajando roupa de banho, não é 
mesmo? Ninguém age assim porque há uma convenção que estabelece regras a respeito de roupas adequadas 
para determinadas situações. São essas convenções que compõem a escala de valores das pessoas, grupos e 
sociedades. 
 
"Convenção é tudo aquilo que é aceito — por consentimento geral — como norma de proceder e de agir 
no convívio social." 
 
Quando você se comporta de acordo com a escala de valores de um determinado grupo, é aceito por esse grupo. 
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No entanto, quando não age de acordo ou quebra uma convenção, fica sujeito a interpretações que fogem ao seu 
controle. Você pode ser visto como pessoa de "outro grupo" e, imediatamente, afastado daquele. 
 
Etiqueta 
"Todos os símbolos — cores, formas, comportamentos, estilos etc. — são associados, mentalmente, a 
imagens predefinidas. E essas imagens, quase sempre, são formadas a partir de “convenções sociais” 
próprias do ambiente em que vivemos." 
 
É bom lembrar que cada um de nós se vê de acordo com a própria consciência, segundo a nossa ótica e os nossos 
próprios interesses. Só que os outros nos veem por outras óticas, por outros ângulos, e, não raro, veem detalhes 
que nós sequer percebemos. 
 
Assim sendo, o grande segredo para um bom marketing pessoal é projetar a sua imagem através de símbolos já 
convencionados e que são característicos de cada grupo social. 
 
É por isso que cultivar boas maneiras, seguindo cuidadosamente o protocolo social, é o grande segredo para ter 
um marketing sólido e eficiente. 
 
Alguns tipos de associações mentais imediatas: 
  Símbolo  Convenção 
  Livro                               Cultura, inteligência 
  Terno                             Status 
  Branco                           Paz, limpeza 
  Sorriso                           Boa educação, generosidade 
  Gravata                          Respeito, status 
  Dourado                         Requinte, luxo 
  Bons modos                   Status, requinte 
  Joias                          Luxo, vaidade 
 
Como somos "avaliados“ 
 
O resultado de tudo o que fazemos depende da maneira como nos relacionamos com outras pessoas, de como 
nos apresentamos e como elas nos interpretam. Isso também vale na hora de procurar emprego ou fazer uma 
negociação. Afinal, não negociamos com máquinas, e sim com outras pessoas. 
 
As pessoas nos avaliam tanto no aspecto técnico como no comportamental. A entonação de voz, a postura, o 
modo de sentar, de comer, cumprimentar, tudo reflete a pessoa, tudo é avaliado. 
 
Assim, um simples aperto de mão ou até o modo de tomar um cafezinho, pode dizer muita coisa a seu respeito. 
Tudo isso é parte integrante de um conjunto visual/comportamental que passa informações de como você é, de 
quem você é. 
 
É preciso ter em mente, porém, que para causar uma boa impressão você deve evitar atitudes artificiais que traem 
a si próprio e depõem contra sua integridade. Falsidade e arrogância são uma coisa; outra, bem diferente, é 
observar certas regras de comportamento e que servem ao bem comum. 
 
E essas regras são baseadas exclusivamente no bom senso. 
 
Regras para Cumprimentar e Apresentar Pessoas 
 
As regras de etiqueta são uma espécie de código através do qual nós informamos aos outros que somos 
preparados para conviver harmoniosamente no grupo. 
 
Essas regras tratam basicamente do comportamento social, e englobam desde o modo de vestir-se 
adequadamente às diversas ocasiões, até os modos de comer, de frequentar ambientes públicos e, principalmente, 
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