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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Rede e-Tec Brasil5

Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Caro(a) estudante,

Seja muito bem vindo(a) a esta nova etapa do curso que está realizando.

Convido você a se dedicar, com disciplina e atenção, a um novo conteúdo 

certamente tão importante quanto os demais para a sua qualificação pro-

fissional.

Leia as informações de cada aula procurando sempre ir mais além pesquisan-

do e lendo sobre o tema apresentado.

Antes de iniciar  uma nova  aula recomendo que não deixe de realizar as 

atividades de aprendizagem. Elas servem como baliza para você perceber o 

quanto  assimilou daquilo que acabou de estudar.

Não desanime diante de um assunto que achar mais difícil.  Lembre-se que 

o processo de aprendizagem é contínuo e sempre há mais para conhecer.

Prossiga com dedicação.

Um abraço e sucesso nesse novo percurso.

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Olá estudante,

Você está prestes a iniciar a disciplina Marketing Pessoal como parte do cur-

so de Técnico(a)  em Secretariado.

Segundo os especialistas, o marketing consiste no planejamento e na execu-

ção de produtos ou serviços em benefício do consumidor e para a obtenção 

de lucros contínuos e em longo prazo. 

Na era do conhecimento, o que mais temos a vender são nossas ideias e 

imagem. Antigamente, o marketing pessoal tinha outra denominação: o 

nome ou a fama. Os pais diziam sempre que era preciso “ter um nome” 

ou “preservar o nome”. Não era só questão de aparência. Estava em jogo 

a honra mesmo. As pessoas se orgulhavam do nome da família, do seu 

trabalho, tudo conseguido com muita luta pessoal que envolvia a educação 

dos filhos e mesmo a aparência pessoal. Os valores, atualmente, ainda são 

parecidos, mas reformulados pela modernidade. Uma boa apresentação, o 

desenvolvimento pessoal e profissional,  certamente possibilitam a abertura 

de caminhos para o sucesso e realização.

Nesse sentido, destaca-se o  profissional de Secretariado  que surge no 

mercado de trabalho num momento em que sua carreira profissional deve 

adequar-se a novas exigências e ideias e a uma nova concepção de imagem 

pessoal.

A nova postura exigida para o Marketing Pessoal do profissional de Secreta-

riado diz respeito à saúde, ao estilo e à imagem, que inclui  desde gestos  e 

formação, até  a administração do tempo e rede de relacionamentos.

Com esta disciplina, pretendo levar você, estudante do curso de Secreta-

riado, a reconhecer a relevância do Marketing Pessoal nas suas relações de 

trabalho, a partir do seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.

Bons estudos.
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Aula 1. Marketing pessoal

Objetivo:

• identificar a influência do marketing pessoal nas relações sociais 

e profissionais.

Caro(a) estudante:

Bem-vindo a nossa primeira aula! Esse é o espaço onde vivenciaremos novas 

descobertas e desafios, ao mesmo tempo a interatividade com os demais 

colegas fará com que cada conquista se torne mais interessante. Então va-

mos lá.

1.1 Conceituando marketing 
A palavra marketing vem do grego mercis, termo do qual derivaria mais 

tarde marché, que significa “mercado”. Os ingleses adotaram a palavra 

adaptando-a ao inglês: marché virou market, evoluindo com o tempo para 

marketing que se refere a todos os aspectos que influenciam na comercia-

lização de um produto. Consideramos, então, o Marketing Pessoal como o 

conjunto das atitudes e das técnicas que fazem com que um indivíduo seja 

bem aceito no mercado de trabalho, na sociedade, ou na família.

Eis aí a questão: antigamente, o valor de um homem era representado por 

seu patrimônio. Era rico e importante quem tinha mais terra. Mais tarde, era 

rico quem tinha mais imóveis.

Hoje, é mais rico quem tem mais conhecimento. O ouro moderno é 
nosso capital intelectual.

Portanto, a nossa riqueza concentra-se em nós mesmos. O que temos para 

vender é nosso conhecimento, nosso caráter, nosso modo de ser. Para onde 

vamos, levamos nosso patrimônio. Daí a necessidade de mostrar quem so-

mos. Se não nos tornarmos conhecidos, teremos um tesouro comparável 
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aos tesouros escondidos no fundo do mar. Se ninguém tem acesso a eles, se 

ninguém os conhece, de que valem?

É um pouco estranho falar em lucros, mas a ideia é esta mesma, retorno em 

dobro: se plantamos, queremos colher.

O profissional de secretariado precisa se mostrar, ser notado, reconhecido, 

admirado? Nada mais justo. Vamos, portanto, considerar quais são os va-

lores que as pessoas costumam buscar quando querem se relacionar com 

alguém.

Em primeiro lugar, o que atrai é a beleza estética. Mas quanto mistério existe 

por trás das aparências que tanto nos seduzem!

Somos atraídos pelos cinco sentidos: aspectos visuais, cheiros, sonoridade 

da voz, suavidade da pele e por outros aspectos que nem conseguimos en-

tender. Somos, também, atraídos pela inteligência expressada por meio de 

palavras, gestos e atitudes. Como pessoas, encantamo-nos, também, por 

Figura 1
Fonte: sxc.hu

Figura 2
Fonte: http://www.promarket.com.br/mediac/400_0/media/Valores2.jpg
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uma bela alma. Todos esses aspectos são levados em conta, tanto no campo 

amoroso quanto nas relações de amizade e de trabalho.

É importante que todos esses aspectos façam parte da vida profissional do 

secretário(a), que deve dominar, além das habilidades exigidas pelas organi-

zações, a capacidade de assumir responsabilidades e a iniciativa para tomar 

decisões.

Resumo
Esta aula mostrou que o Marketing Pessoal hoje é a ferramenta mais eficien-

te para que seus pensamentos, atitudes, apresentação e, também, sua co-

municação trabalhem a seu favor no ambiente profissional. Apontou, ainda, 

que é  preciso que o(a) profissional de Secretariado tenha atitude proativa 

no que diz respeito à postura, aparência, além dos aspectos exigidos pelas 

organizações como pontualidade e responsabilidade. Enfim, é necessário um 

conjunto de fatores para construção de uma imagem pessoal.

Atividade de Aprendizagem
Crie um esquema com as informações principais que você identificou no 

texto e com os pontos marcantes sobre a sua imagem pessoal.

Figura 3
Fonte: sxc.hu

Figura 4
Fonte: megafilmeshd.net

Assista ao filme: O Diabo 
Veste Prada
Uma jovem consegue um 
emprego na revista de moda 
mais conceituada de Nova 
York, onde precisa lidar com 
uma exigente executiva. Com 
Meryl Streep, Anne Hathaway, 
Stanley Tucci e Gisele Bundchen. 
Recebeu duas indicações ao 
Oscar. O filme deixa bem claro 
o valor da vida social e do 
trabalho.
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Prezado(a) estudante,

Nessa aula você teve a oportunidade de perceber que nosso comportamento 

e nossa fala, além da aparência e da bagagem de conhecimento, são nossos 

cartões de visita. Invista sempre em você!

Na próxima aula nosso tema será autoconhecimento.

Você se conhece? Você sabe quais são suas qualidades, habilidades ou prio-

ridades? Abordaremos esses tópicos para que você possa se conhecer me-

lhor. Até lá!
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Caro(a) estudante,

A proposta dessa aula é um tanto diferente. Vamos propor uma série de 

exercícios, por meio do qual você poderá se conhecer um pouco mais.

O primeiro passo para mostrarmos o nosso potencial é conhecê-lo melhor. 

Afinal devemos conhecer o produto que vamos vender.

A autoanálise deve ser feita com critério. Pegue lápis e papel, isole-se um 

pouco e busque descobrir tudo o que você tem de bom.

HABILIDADES
1º Faça uma lista de todas as suas habilidades e talentos. Tente escrever 

pelo menos dez itens. Anote tudo o que você faz bem feito, com prazer e 

facilidade.

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

Aula 2. Autoconhecimento

Objetivo:

• reconhecer e avaliar suas potencialidades e habilidades.

Figura 5
Fonte: sxc.hu
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5.______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. _____________________________

POTENCIALIDADES
2º Faça uma lista de todas as suas potencialidades. Escreva tudo o que você 

pode fazer ou aprender com certa facilidade.

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. _____________________________

Figura 6
Fonte: sxc.hu

Figura 7
Fonte: sxc.hu
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PRIORIDADES
3º É importante também escrever suas prioridades na vida. Tente chegar até 

dez itens. Quais são as coisas mais importantes para você?

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. _____________________________

VALORES
4º E os seus valores? Escreva tudo. Se um valor ficar repetitivo é sinal de que 

esse traço é marcante em sua personalidade.

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. _____________________________

Figura 8
Fonte: sxc.hu
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Observe agora o quanto você descobriu sobre você mesmo. Esse exercício 

pode ser feito, também, por quem quer mudar de atividade profissional ou 

por quem vai prestar o vestibular, e mesmo por quem está prestes a se apo-

sentar e quer montar um belo projeto pessoal. De vez em quando, precisa-

mos parar para refletir e fazer uma reavaliação da nossa vida, dos nossos 

projetos e daquilo que nos faz realmente feliz.

Na próxima aula você poderá aprender mais sobre seu corpo e sua saúde. 

Você está praticando hábitos saudáveis? Descobriremos juntos informações 

para um maior cuidado de si mesmo!

Figura 9
Fonte: sxc.hu
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Aula 3. Saúde: o maior patrimônio

Objetivo:

• identificar hábitos saudáveis para um melhor cuidado do corpo 

e mente.

Caro(a) estudante,

Esta aula abordará o tema saúde. Se você pensa que saúde é apenas a au-

sência de doença, logo a seguir vai descobrir que não é bem assim. Prossiga 

para entender.

Tanto a beleza física quanto a competência profissional dependem da saúde. 

Ela é realmente o nosso grande patrimônio. Muitas vezes, só nos damos con-

ta disso quando ficamos doentes. È muito importante cuidar da saúde: ela é 

a base para uma excelente qualidade de vida.  Não se descuide.

Saúde não é só ausência de doença. Para estar saudável, é importante ali-

mentar-se adequadamente, praticar exercícios físicos, buscar meios de rela-

xamento e de estar bem consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor.

Procure informações sobre saúde e alimentação por meio de leituras 
e orientações com nutricionistas. 

A sua autoestima depende desses cuidados.

Figura 10
Fonte: sxc.hu
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Observe a seguir alguns desses cuidados:

• Faça exames anuais de saúde.

• Visite o dentista anualmente. A prevenção é a melhor forma de cuidar da 

saúde, além de ser  mais eficaz e barata.

• Organize seus exames num arquivo para tê-los à mão sempre que pre-

cisar.

• Fuja dos vícios, como cigarro e abuso de bebidas alcoólicas e outras dro-

gas.

• Procure identificar seus riscos genéticos para se cuidar melhor.

• Cuide de sua integridade física, afastando o perigo e prevenindo-se de 

acidentes: dirija com atenção.

• Cuide do ambiente e das condições de trabalho; evite lugares poluídos; 

use sempre equipamentos de segurança.

• Corrija sua postura. Cuide de que os móveis e os equipamentos com que 

trabalha sejam confortáveis e obedeçam às normas ergonômicas.

Figura 11
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/fotos/57/postura_trabalho.jpg

Ergonômico é o adjetivo 
que designa alguma coisa 

relacionada ou que se refere à 
ergonomia

O que é Ergonomia:
Ergonomia é um termo que 

deriva do grego “ergon”, que 
significa “trabalho” e “nomos”, 
que significa “leis ou normas”. 
Ergonomia designa o conjunto 

de disciplinas que estuda a 
organização do trabalho no qual 

existe interações entre seres 
humanos e máquinas.

O principal objetivo da 
ergonomia é desenvolver e 

aplicar técnicas de adaptação 
do homem ao seu trabalho e 

formas eficientes e seguras 
de  desempenhá-lo, visando 

a otimização do bem-estar e, 
consequentemente, aumento da 

produtividade. Disponível em: 
<http://www.significados.com.
br/ergonomia/ > Acesso em: 29 

set. 2013
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• Não trabalhe em ambientes demasiado quentes ou frios.

• Evite ruídos que incomodam, estressam e tiram a concentração.

• Ouça música relaxante e alegre.

• Faça pausas e alongamento no local de trabalho. 

• Faça caminhadas ao ar livre. Está comprovado que a luminosidade ajuda 

a elevar o nível de serotonina e aumenta o bem-estar.

• Antes dos trinta anos, se não houver vícios, obesidade e antecedentes 

familiares de doença cardíaca, hipertensão arterial, câncer ou diabete, o 

exame de saúde geral ou check-up deve ser feito de cinco em cinco anos. 

Se houver algum desses fatores de risco é importante realizar um check-
-up de três em três anos. 

Figura 12
Fonte: http://www.sergiopinho.com.br/Postura%20no%20Computador.gif

A serotonina é um neurotrans-
missor que conduz a transmissão 
de um neurônio para o outro 
e desempenha importante 
papel no sistema nervoso. 
Disponível em http://www.
psiqweb.med.br/site/?area=NO/
LerNoticia&idNoticia=153Acesso 
em: 20 abr. 2015

Figura 13
Fonte: http://www.images.google.com.br/imgres?imgurl=jpg
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•  Depois dos trinta anos e antes dos quarenta, recomenda-se um check-up 
a cada dois anos se ocorrerem os fatores de risco descritos anteriormen-

te. Depois dos quarenta o check-up deve ser anual, independentemente 

de fatores de risco.

Para alcançar uma saúde perfeita, é imprescindível abandonar vícios e maus 

hábitos.

Procure imaginar quanto se perde em dinheiro, tempo, desconforto, saúde 

e limitação física pelos maus hábitos ao longo dos anos. A procura por pro-

fissionais competentes: médicos, nutricionistas, psicólogos para uma reedu-

cação e a adoção de bons hábitos podem significar uma qualidade de vida 

melhor e uma expectativa de chegar à terceira idade de forma saudável e 

equilibrada.

Procure informação e seja radical: não gaste dinheiro com alimentos não 

saudáveis, como frituras, doces em demasia e alimentos industrializados, 

pois quase todos esses alimentos são nocivos à nossa saúde, independente 

de ser caso de obesidade ou não. Prefira alimentos frescos, coma frutas e 

legumes e beba muita água. Além de uma bela silhueta, você vai ganhar 

mais saúde.

Figura 14
Fonte: http://www.chargedodiemer.blogspot.com

Figura 15
Fonte: sxc.hu
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Nesse processo de busca da saúde, é preciso estabelecer metas e colocar 

datas e prazos em seus objetivos, para bons resultados. Não desista. Se tiver 

recaídas, perdoe-se e recomece.

Outro aspecto da sua vida ao qual você deve atribuir mais importância é o 

relaxamento, o descanso e o sono.

Procure estabelecer uma rotina antes de dormir. Evite comer muito  antes de 

se deitar, mas, também, não durma de barriga vazia. Anote em sua agenda 

os compromissos, de preferência no local de trabalho. Depois, desligue-se 

das preocupações, desligue a televisão, relaxe e durma para restaurar sua 

energia e capacidade de concentração. Quem dorme bem conserva sua ju-

ventude e energia vital, trabalha melhor e produz mais.

Para conservar sua saúde, é importante também amenizar o estresse. Além 

de dormir bem, você deve sair com os amigos, arejar a cabeça, viajar, respirar 

novos ares e conhecer novas pessoas.

Outro fator que compromete nossa saúde física e mental são as dívidas. Pro-

cure viver dentro do seu padrão financeiro, de acordo como que você ganha. 

Uma pessoa que vive além do seu “limite” não relaxa nunca, fica ansiosa e 

estressada. Portanto, é preciso planejar sua vida financeira e controlar seu 

orçamento para viver melhor.

Figura 16
Fonte: http://www.3.bp.blogspot.com/_AukymQYoyOw/SiGAl9BEVaI/AAAAAAAAAg4/7ZezA2KIEHM jpg

Figura 17
Fonte: http://www.opanca.blogspot.com/tira.jpg
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Para ter saúde, é preciso estar muito feliz. E, para estar feliz, é preciso amar. 

Uma vida afetiva rica é caminho certo para a felicidade. Mas isso depende 

muito de sua disposição para a felicidade. Ame tudo o que é seu. Seja mais 

intuitivo e deixe-se guiar pela emoção. Segure-se na razão e siga a emoção. 

Dedique-se sem reservas às pessoas queridas.

Não esqueça: perdoe sempre e perdoe-se também. Liberte-se dos rancores e 

das preocupações. Seja feliz para ser saudável.

Resumo
Nesta aula você pôde perceber que saúde é um estado de completo bem- 

estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença.Procuramos 

deixar claro que a saúde é realmente nosso maior patrimônio e a base de de 

uma excelente qualidade de vida

Siga estas orientações: Comece agora. Levante-se da sua cadeira e faça 

um bom alongamento. Relaxe. Tome um copo de água e caminhe por al-

guns instantes. Logo, você poderá voltar ao trabalho mais disposto(a).

Leve a vida sem extravagâncias. Então, faça uma atividade física regularmen-

te, alimente-se bem, estude, divirta-se e visite seu médico regularmente. 

Preserve a sua saúde.

Prezado(a) estudante,

Pense um pouco. Você sabe como vestir-se para uma entrevista de empre-

go? Na próxima aula, você descobrirá que a aparência é fundamental.  Va-

mos tratar da imagem profissional. Até lá! 
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Aula 4. Imagem profissional

Objetivos:

• reconhecer a importância da aparência e das regras de etique-

tas como investimentos na área profissional; e

• identificar a qualificação e o gerenciamento das tarefas como 

necessidade para a ascensão profissional.

Olá estudante,

Nessa aula você terá oportunidade de verificar quais os trajes mais adequa-

dos a serem usados em diferentes ambientes de trabalho. Mostraremos, 

também, as regras de etiqueta que devem ser utilizadas por todo(a) profis-

sional. Abordaremos, ainda, a formação necessária para aquisição de um ca-

pital intelectual relevante no atual mercado de trabalho e algumas questões 

essenciais de gerenciamento pessoal.

4.1 Trajes de trabalho
A aparência é fundamental desde o momento da primeira entrevista.

Evite todo exagero. Você deve se apresentar vestido de maneira discreta, 

com roupas e sapatos sociais.

Figura 18
Fonte: sxc.hu
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Se você se candidatou a uma vaga em uma organização, procure conhecer, 

antes, o tipo de roupa usado no ambiente de trabalho daquela empresa. Se 

ela adota o estilo formal, o homem deverá comparecer trajando terno azul-

-marinho ou grafite, e a mulher, saia ou calça e blazer social.

Se você ainda não conhece bem a empresa e o traje adequado ao cargo, 

compareça em traje esportivo fino e, com o tempo, vá observando e chegan-

do ao estilo mais adequado ao seu trabalho.

Evite perfumes marcantes, principalmente se vai trabalhar na mesma sala 

com outras pessoas. Lembre-se de que em nosso país com clima muito 

quente, o mais indicado é o uso de colônias leves. O perfume deve ser usado 

apenas no inverno e em ambientes mais sociais.

A mulher deve evitar meias coloridas e chamativas e usar maquiagem leve.

Figura 19
Fonte: sxc.hu

Figura 20
Fonte: sxc.hu
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Em algumas empresas, exigem-se postura e trajes mais formais. A maioria, 

no entanto, não faz grandes exigências e espera que você tenha bom senso 

ao vestir-se. 

É importante lembrar que, no ambiente de trabalho, a imagem anda 
junto com a competência.

No ambiente de trabalho, recomenda-se evitar:

• Grandes decotes;

• Saias exageradamente curtas

• Blusas ou vestidos de alcinha, ou tomara que caia;

• Transparências;

• Camisetas com frases ou figuras exageradas, camisas de futebol;

• Camiseta sem mangas, tipo regata (para homens);

•	 Shorts e bermudas;

• Sapatos tipo mocassim sem meias;

• Sapatos muito barulhentos;

• Perfumes fortes.

Lembre-se também que se gostar de bijuterias, elas deverão ser muito bem 

escolhidas, sem exageros, e devem ser usadas com muita personalidade e 

bom gosto. A figura abaixo representa um modelo inadequado para o coti-

diano profissional.

Figura 21
Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.rudolfkeller.com
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4.2 Etiqueta no trabalho
Seja cordial sem se permitir intimidades com os colegas. Deixe os assuntos 

mais íntimos para depois do expediente. Jamais fale dos seus problemas no 

local de trabalho. A maioria não se interessa e ainda pode achar a conversa 

cansativa. Só fale de seus problemas com quem você tem amizade e pode 

ajudar a resolvê-los.

As relações no trabalho devem ser cordiais, porém devem-se evitar brinca-

deiras, para não magoar alguém.

Cumprimente todos sempre com o mesmo tom e jamais demonstre mau 

humor. Cumprimente seus colegas por ocasião do aniversário e participe 

alegremente de todas as reuniões a que for convidado.

No ambiente de trabalho, jamais dê ouvidos a conversas de corredor, que 

poderão comprometer seriamente seu emprego.

Figura 22
Fonte: sxc.hu

Figura 23
Fonte: http://www.dicasecia.com/wp-content/telefone11.gif
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Relação de trabalho não quer dizer indiferença e arrogância em relação à 

vida alheia, e sim relação de respeito. Se você é o empregado, tenha o maior 

respeito pelo seu chefe. Se você é o chefe, respeite sempre seus subordina-

dos. 

Respeite seus horários. Seja gentil, não fale em tom arrogante e autoritário, 

saiba corrigir os erros delicadamente, em particular e no momento adequa-

do. Procure mais orientar que corrigir.

4.3 Formação: um grande investimento
Leia e estude para ter uma formação acima da 

média. Invista em seus estudos e faça cursos de 

idiomas, computação, marketing e outros.

O capital intelectual é hoje a nossa grande ri-

queza. Já virou chavão: o estudo – dizem os pais 

– é a herança que queremos deixar aos filhos.

Quem estuda tem melhor percepção do 
mundo e das coisas; tem melhor poder de 
decisão e escolha: consegue, sem dúvida, 
muito mais da vida.

É vital estar sempre bem informado(a), realizar cursos e capacitações, se re-

ciclar constantemente, assistir a palestras e ler bons livros.

O conhecimento evolui em todos os campos, muda completamente com o 

passar do tempo. Portanto, é importante estudar e estar sempre se atuali-

zando. Quem não renova seus conceitos fica obsoleto, preconceituoso e não 

atende mais o mercado de trabalho.

Portanto estude, pesquise, leia, mantenha-se informado(a).

Figura 24
Fonte: sxc.hu
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4.4 Gerenciamento pessoal
A partir do autoconhecimento temos mais condições de estabelecer nossas 

metas. É necessário saber para onde vamos e aquilo que queremos. Escreva 

seus objetivos para serem alcançados daqui a seis meses, um ano, cinco 

anos, dez anos. Monte uma estratégia para alcançar suas metas. Estabeleça 

datas. Prepare-se para correr em busca da realização de seus projetos.

O que você quer alcançar? Sucesso profissional? Uma ótima saúde? Um lar 

harmonioso e feliz? Independência financeira? Com certeza, você deseja 

tudo isso. Mas é preciso esforço para alcançar tais objetivos. Para conseguir 

tudo isso, precisamos planejar e trabalhar muito. Vale a pena, pois a frustra-

ção profissional, a saúde abalada, uma família em conflito e as agruras fi-

nanceiras dão muito mais trabalho e provocam, também, muito sofrimento.

O ser humano é, por excelência, um ser laborioso. Todos nós quere-
mos ser reconhecidos como pessoas e como profissionais. Queremos 
ser amados e queremos amar.

Pensando a vida como nosso maior e melhor 

empreendimento, precisamos de competência 

para gerenciá-la de forma a obter resultados 

satisfatórios. Colocar as metas no papel, es-

crever aquilo que se pretende alcançar, incluir 

datas nos projetos e ir à luta são estratégias 

que trazem satisfação e levam a bons resul-

tados.

Fechando nossas reflexões, queremos deixar 

claro que é imprescindível que você invista em 

todos os aspectos da sua vida: em sua saúde, 

em sua formação, em seu visual, nos seus re-

Figura 25
Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl.jpg

Figura 26
Fonte: http://www.media.photobucket.com/

image/v%2525C3%2525A1%20a%20
luta/diegomatias85/cebolinha.jpg
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lacionamentos e, também  na sua vida espiritual. Seja qual for a sua religião, 

pratique o amor ao próximo e a generosidade. Você será mais pleno e feliz. 

É importante, ainda, adotar um conjunto de atitudes que devem ser toma-

das no dia a dia, levando em conta a ordem e os cuidados com o ambiente 

de trabalho, o tipo de roupas utilizadas e a postura corporal. Cabe a você 

incorporar da melhor forma esse aprendizado. Um profissional que se arru-

ma adequadamente, que mantém sempre em ordem o ambiente, que tem 

postura extremamente profissional será mais valorizado dentro empresa em 

que atua.

Resumo
Esta aula trouxe um conteúdo mostrando que a aparência e a etiqueta no 

trabalho, além da formação e do gerenciamento do nosso dia a dia, são 

grandes investimentos,  tanto pessoais quanto profissionais 

Atividade de aprendizagem
Faça um texto, expondo como o profissional de Secretariado pode investir na 

sua carreira, a partir de aspectos ligados à etiqueta, à aparência e à formação 

profissional.

Caro(a) estudante,

Como anda seu tempo? Na próxima aula, estudaremos maneiras de admi-

nistrar e aproveitar melhor o tempo. Fique atento(a) ao novo conteúdo.
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Aula 5. Administração do tempo

Objetivos:

• planejar ações dentro do tempo disponível; e

• utilizar acertadamente o tempo na vida pessoal e profissional.

Estimado(a) estudante,

Um aspecto muito importante para harmonizar trabalho e vida pessoal é ad-

ministrar bem o tempo. Mas como dar conta de tudo nesta vida tão agitada 

que levamos? Parece que o tempo está cada vez mais curto! Essa sensação 

parece tomar conta das pessoas, que estão ansiosas e aflitas. E com você, 

também, é assim? Vamos descobrir, então, como podemos gerenciar melhor 

o nosso tempo.

Na Bíblia podemos encontrar uma resposta para tanta ansiedade: 

Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito 

debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de 

plantar e tempo de colher; tempo de matar e tempo de curar; tempo 

de derrubar e tempo de construir. Há tempo para ficar triste e tempo 

de se alegrar; tempo de chorar e tempo de dançar; tempo de espalhar 

pedras e tempo de ajuntá-Ias; tempo de abraçar e tempo de afastar. Há 

tempo de procurar e tempo de perder; tempo de economizar e tempo 

Figura 27
Fonte: http://www.vanzolini.files.wordpress.com/2008/01/relogio.jpg
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de desperdiçar; tempo de rasgar e tempo de remendar; tempo de ficar 

calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar; tempo 

de guerra e tempo de paz. (Eclesiastes 3,1-8)

Essa reflexão leva-nos a concluir que é da natureza humana a angústia em 

relação à fugacidade do tempo. Esse é um dos temas mais frequentes da 

literatura de todas as épocas.

O que fazer para aproveitar melhor o tempo e distribuir os afazeres e com-

promissos ao longo do dia e da semana? Como tornar o dia mais produtivo?

Mais uma vez, o primeiro passo é procurar se conhecer melhor e verificar 

em que horas do dia você é mais produtivo e em que condições. As pessoas 

são muito diferentes: cada uma tem seu ritmo. Examine o seu biorritmo e 

programe seu trabalho de acordo com ele. Estabeleça, também, quais serão 

suas horas de lazer e considere-as sagradas. O tempo em que você fica com 

familiares e amigos é precioso.

Marcar o tempo parece diminuir a angústia e a ansiedade,  pois te-
mos maior controle das horas e dos dias.

O importante é que o marcador de tempo esteja ao nosso alcance. A ferra-

menta mais prática ainda é a agenda. No entanto você pode lançar mão de 

outros marcadores de tempo: um quadro grande com pincel, a agenda do 

computador ou um calendário impresso.

Tentar dominar o tempo e usá-lo bem é uma arte. Parece que algumas pes-

soas têm uma percepção melhor do tempo. Sempre estão calmas e tran-

quilas em seus espaços, como se não lhes custasse estar ali. Outras vivem 

correndo atrás do tempo e nunca têm tempo para nada.

Figura 28
Fonte: sxc.hu
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Outro grande aliado na questão do tempo é a nossa memória, ainda que, 

muitas vezes, só funcione quando já passou o horário do compromisso ou 

nos lugares em que não é possível mais realizar a tarefa agendada. 

Lembre-se o segredo é anotar tudo, na agenda. Não vale anotar em 
papeizinhos soltos. Escreva na agenda e, depois, se quiser, coloque 
lembretes em pontos estratégicos.

Você já percebeu que nunca precisamos de um telefone ou de um endereço 

uma vez só? Se anotarmos em um papel qualquer, com certeza, perderemos 

tempo à procura dele.

Experimente anotar tudo. É bom também para fixar na memória o que te-

mos que fazer.

Se você precisa  fazer uma ligação, ligue agora. Se você deve fazer algo, 

faça-o quanto antes. Se planejou, cumpra. Estabeleça na agenda as priorida-

des, e não deixe que as demais coisas “urgentes” tirem o seu foco.

Se você adoecer, não vai ter que parar  tudo? Se você não fizer ginástica ou 

a caminhada hoje, porque há mil coisas mais urgentes para atender, pode 

chegar o dia em que seja obrigado a largar tudo para realizar uma fisiotera-

pia de restabelecimento após uma cirurgia de coração.

Segundo alguns especialistas, o “faça agora” é o primeiro e mais im-
portante princípio do seu programa de eficiência pessoal.

Assim que verificar que algo deve ser feito, faça-o. Dessa maneira, nada vai 

acumular e você estará sempre em dia com seus afazeres. Adiar tarefas é 

desgastante, pois, além do acúmulo, você fica em alerta constante e não 

relaxa nunca. Se a tarefa é desagradável, faça-a o mais depressa possível. 

Talvez doa bem menos do que imagina e você se livra logo da incumbência.

Portanto, tenha cuidado para que as tarefas “urgentes” não tirem você do 

programado, do que é realmente importante. Planeje a semana incluindo 

atividades de relaxamento como caminhar, fazer exercícios, ouvir música, ver 

um bom filme, ler, encontrar os amigos.

Não permita que outros fatores interfiram nessa programação. Se, frequen-

temente, você permite que os compromissos profissionais interfiram em sua 
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caminhada, em breve, terá que parar para cuidar da saúde, e a carreira pro-

fissional  ficará comprometida.

Mesmo no dia a dia, quem não relaxa, não caminha e não faz exercícios 

tem menos concentração e produz menos. Isto é o que se costuma chamar 

de “economia burra”. A impressão é de que se está ganhando tempo; na 

realidade, está se perdendo em termos de produtividade e, principalmente, 

em termos de saúde e qualidade de vida.

Administrar o tempo é um termo incorreto. O correto é dizer administrar a 

nós mesmos, como pessoas, para que o tempo trabalhe a nosso favor.  E 

aqui vai uma sugestão bem pertinente para o nosso tema: faça um acordo 

de coexistência pacífica com o tempo para que nem ele o persiga, nem você 

fuja dele. 

Resumo
Nessa aula você viu que administrar o tempo é obedecer a prioridades, é 

estabelecer o que é mais importante e mais urgente para a empresa e para 

a vida pessoal. Também, é não se esquecer de contar com os imprevistos e 

incluir em seus horários o lazer e a boa alimentação.

Atividade de aprendizagem
Pegue sua agenda. Se ela não estiver com você, anote em um papel. Liste 

todas as coisas que você deve fazer amanhã. São muitas? Observe quais são 

as prioridades para você. A partir daí, agende suas tarefas: liste-as por ordem 

de importância e faça acontecer. Lembre-se: administre seu tempo!

          

Caríssimo(a) estudante,

Você tem amigos? Espero que sim! Na próxima aula , você descobrirá como 

é importante cultivar seus relacionamentos e desenvolver seus laços de ami-

zade.Abordaremos rede de relacionamentos. Prepare-se para uma nova aula. 

Confira a matéria sobre esse 
tema no site da Catho On Line 

(<http://www.catho.com.br/jcs/
inputer_view.phtml?id=863>), 

empresa certificada em 
qualidade pela Fundação 

Vanzolini. Aproveite: faça o 
teste e descubra como anda seu 

tempo. 
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Aula 6. Rede de relacionamentos

Objetivo:

• distinguir a importância dos relacionamentos para a vida pesso-

al e profissional.

Olá estudante,

Nessa aula, abordaremos vamos abordar o tema rede de relacionamentos. 

Mas o que isso tem a ver com Marketing Pessoal? Siga em frente e logo você 

verá  a importância de uma rede de relacionamentos tanto na área profissio-

nal, como na pessoal.

É incalculável o valor da amizade. Cultive com carinho seus amigos: se eles 

estiverem por perto, o apoio é maior, e assim, as dores menores. Quanto 

mais amigos você tiver, mais rico você será.

Não tenha preconceitos. Inclua a diversidade em sua vida pessoal e profis-

sional desenvolvendo laços de amizade e ampliando sua rede de relaciona-

mentos. Imagine quantas pessoas já passaram pela sua vida, na escola, no 

trabalho, na igreja, na academia de ginástica, no clube de lazer. Não seria 

ótimo se você tivesse o endereço e o telefone de todas essas pessoas? 

Pois faça isto: a partir de agora, monte uma rede de relacionamentos para 

enriquecer sua vida. Anote telefones, endereços, junte cartões, procure no-

tícias, escreva, restabeleça contatos, reviva emoções.

Figura 29
Fonte: sxc.hu
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Quantas pessoas, em vez de reencontrar os amigos, preferem ficar remoen-

do mágoas, revivendo dores, amarguradas e deprimidas? Saia da acomo-

dação e procure as pessoas. Esqueça os defeitos dos outros. Todos somos 

imperfeitos. Reate velhos relacionamentos e faça novas amizades.

Nas relações interpessoais, procure elogiar e motivar o outro, aprenda a ou-

vir e tente se colocar em seu lugar para compreendê-lo melhor. Ouça mais e 

fale menos. Não desconsidere nem humilhe o outro. Procure, antes, valorizar 

e exaltar tudo e todos.

Se por um motivo qualquer, a raiva ou o nervosismo aparecerem, controle-se 

e afaste-se. Exercite o silêncio e a bondade. Tenha compaixão. Tudo passa, e 

você evolui aos olhos de Deus e do mundo. A crítica corrói o espírito e mina 

sua energia vital, pois alimenta a raiva e a desconsideração pelos outros. A 

crítica é considerada a arma dos invejosos, que, ao censurar os outros, ali-

viam a própria frustração.

Quando se é jovem, é natural achar que tudo e todos devem se conformar 

ao nosso gosto. Mas, passada a adolescência, esse comportamento fica to-

talmente descabido. Muita gente perde tempo, amigos, emprego e amores, 

por causa de sua intolerância e rigidez infantil. É preciso ter distanciamento 

e humor para suportar diferenças e ter consideração pelos outros. 

Respeite o território do outro. É possível estabelecer laços de dependência 

profissional, familiar e de amizade com as pessoas que se encontra todos 

os dias, nas ruas, nos consultórios médicos, nos coletivos. É essencial con-

siderar e valorizar o outro, aprender a aceitá-lo e a tratá-lo com igualdade 

e respeito. Os horizontes se ampliam quando se abre ao outro e aos novos 

conhecimentos 

Não se apegue a detalhes sem importância. Se o outro já tem uma opinião 

formada, respeite-a e cale-se. Se as diferenças são mínimas, não discuta. 

Não se desgaste. Não comprometa suas relações por causa de pequenos 

detalhes.

É bem conhecida a importância de uma rede de contatos para o sucesso pro-

fissional e pessoal. Porém, são poucas as pessoas que valorizam e organizam 

suas redes sociais. Muitos acham que não precisam anotar nada, porque 

possuem boa memória e sempre se pode encontrar no bar, na danceteria, 

na pracinha, na esquina, no futebol. A construção de uma consistente rede 

Comunicação é habilidade 
fundamental para o 

negociador.  Disponível 
em < http://www.

tecnologiaetreinamento.com.
br/pequenas-empresas/gestao/
curso-negociacao-negociador>
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de relacionamentos demanda um bom tempo e um investimento em marke-
ting pessoal para que possa, efetivamente, gerar resultados. O investimento 

poderá não consistir, necessariamente, em valores financeiros. Muitas vezes, 

é representado por atitudes e comportamentos com todos os membros da 

rede. Novas oportunidades de negócios e de emprego, geralmente, surgem 

a partir da rede de relacionamentos. Nos dias atuais com o desenvolvimento 

da tecnologia, podemos manter nossa rede de relacionamentos pela inter-

net, utilizando os vários recursos disponíveis.

Resumo
Vimos nessa aula que todo relacionamento pessoal ou profissional deve ser 

constante, genuíno e transparente. No circuito profissional, cultivar relacio-

namentos deve ser uma tarefa constante, uma parte do dia a dia do profis-

sional, assim como tomar banho e escovar os dentes.

Atividade de aprendizagem
Crie sua lista de contatos. Primeiro liste o nome completo de todas as pes-

soas que você conhece. Anote informações e detalhes como telefone, ende-

reço, e-mail, data de aniversário, hobby, interesses pessoais. Procure manter 

sua lista sempre atualizada.

Na próxima aula estudaremos a comunicação, que pode ser por telefone, 

por e-mail, na conversação. Enfim, a arte e o dom de quem sabe comunicar-

-se corretamente serão estudados a seguir.





Rede e-Tec BrasilAula 7 - Comunicação interpessoal 43

Aula 7. Comunicação interpessoal

Objetivo:

• reconhecer a importância da comunicação para o sucesso pes-

soal e profissional.

Prezado(a) estudante,

A comunicação sob todas as formas é essencial em nossos dias. Nas relações 

interpessoais, devemos aperfeiçoar a conversação, pois, através dela, pode-

mos conseguir tudo ou colocar tudo a perder. Saber falar e saber ouvir são 

artes que devemos aprimorar sempre e que, também, devemos ensinar aos 

nossos filhos.

O conteúdo desta aula abordará estas questões. Prepare-se para esse estudo.

Falamos segundo o padrão linguístico de nosso meio. Capricho na lingua-

gem denota, além de educação, cultura e espírito refinado. Devemos estar 

sempre atentos à nossa linguagem e procurar falar com espontaneidade, 

sem afetação. 

Conversar é também uma arte.  São considerados fatores importantes de 

uma boa conversação, o tom de voz, os gestos, a linguagem com conteúdo 

Figura 30
Fonte: http://tirasnacionais.blogspot.com/2005/10/alexandre-jurkeviciuscraftoon-turma-do_02.html
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e, ainda, as palavras bem pronunciadas. É aconselhável que a linguagem seja 

simples, atualizada e correta, não contendo exageros e nem exibicionismo. 

Gírias e palavrões não são aceitos numa linguagem formal.

O sucesso pessoal inclui a arte da conversação. É importante não sermos 

artificiais, mas nos apresentarmos como realmente somos. Nosso tom de 

voz  revela nossa personalidade, e existem meios de nos educarmos para que 

nossas conversas sejam agradáveis.

Observe o que devemos evitar durante a conversação:

• Falar com um tom exageradamente alto ou baixo.

• Falar com um ritmo exageradamente rápido ou lento.

• Falar mole.

• Fazer caretas.

• Gaguejar ou balbuciar.

• Roer as unhas.

• Morder os lábios.

• Arrumar a roupa do interlocutor.

Figura 31
Fonte: sxc.hu
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• Bater nos ombros.

• Coçar a cabeça.

• Mascar chiclete.

Também devemos evitar:

• Indiscrição.

• Franqueza excessiva.

• Excesso de polidez.

• Curiosidade. 

• Naturalidade em excesso.

• Silêncio.

• Exibicionismo.

• Interrupções.

• Fofocas e gafes.

É importante ressaltar a diferença entre franqueza e sinceridade. A fran-

queza é falar sem pensar e está ligada à má educação e à agressividade. A 

sinceridade, ao contrário, está ligada ao raciocínio, à lealdade a ao “falar 

Figura 32
Fonte: http://populo.weblog.com.pt/arquivo/Conversa_com_o_Chefe.jpg
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depois de refletir” sobre o assunto. Portanto seja mais sincero do que franco.

Algumas pessoas desenvolvem o mau hábito de só se concentrar na pergun-

ta ou na observação que lhes é feita na segunda fala. Então, sempre que fa-

lamos alguma frase, elas perguntam: hum? É muito desagradável conversar 

com tais pessoas, pois já sabemos de antemão que teremos que repetir sem-

pre a frase anterior. Embora isso possa ocorrer por problemas de audição, 

na maioria das vezes, ocorre por hábito. Preste atenção sempre que alguém 

estiver ao seu lado e lhe dirigir a palavra.

Para evitar ser considerado chato e antipático, aprenda a ouvir. Evite confi-

dências. Jamais fale um idioma estrangeiro perto de quem o desconheça. 

Fuja dos grupinhos. Evite conversar com uma só pessoa num evento social, 

impedindo-a de dar a devida atenção às outras pessoas e de aproveitar a 

festa.

Não chame de “querida” e de “meu bem” uma pessoa com quem você não 

tenha intimidade.

Evite más notícias, críticas e gracinhas.

Existem três expressões mágicas que abrem todas as portas, mesmo nas 

relações familiares e íntimas: “por favor”, “muito obrigado”, “desculpe”.

O olhar revela muito do que estamos sentindo. Olhar nos olhos das pessoas 

com quem se fala demonstra consideração. Saber ouvir é uma arte: é imper-

doável deixar que o interlocutor fale sozinho.

Bom humor, tolerância e gentileza são trunfos poderosos em nossos rela-

cionamentos. Cultive-os: você será mais feliz, e o mundo ao seu redor será 

melhor.

Saber ouvir é outra virtude preciosa. Poucas pessoas sabem ouvir. Todas que-

rem falar. Ouça com atenção e não tenha pressa de argumentar, mas deixe 

o outro falar.

A paciência é uma grande virtude e denota sabedoria.
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7.1 Comunicação ao telefone

O telefone é um meio de comunicação bastante prático. Por meio dele nos 

relacionamos com a maioria das pessoas. Assim, devemos observar certas 

regras para não sermos deselegantes e até mesmo inconvenientes, princi-

palmente usando o celular.

Ao telefone, convém que você seja rápido e objetivo, pois não sabe se a pes-

soa está ou não ocupada. Ela quase sempre interrompe uma atividade para 

atender. Você deve cumprimentar com alegria. Antes de tudo, diga seu nome 

e com quem deseja falar. Se você reconhecer a voz da pessoa que atendeu 

ao telefone, cumprimente-a com delicadeza; caso contrário, cumprimente 

com um “bom dia” ou com uma “boa tarde” e diga com quem precisa falar. 

Denota extrema indelicadeza não cumprimentar quem nos atendeu. Seja, 

também, educado com chamadas de engano. Se puder, informe à pessoa o 

número do telefone correto. Jamais desligue abruptamente.

Não pergunte se o interlocutor quer deixar recado. O interlocutor é que deve 

solicitar o repasse de um recado, se assim desejar. Não peça ao interlocutor 

que ligou para que se identifique. Quem liga deve ter a iniciativa de se iden-

tificar. Ao receber uma visita, se não puder deixar de atender ao telefone, 

seja breve, peça desculpas e diga que voltará  a ligar mais tarde. Jamais peça 

licença deixando a outra pessoa esperando do outro lado, na linha: é indeli-

cado e denota desconsideração.

Evite ligar muito cedo ou muito tarde para não acordar alguém. O horário 

ideal para ligações é entre 9 e 21 horas, ressalvando-se o horário das refei-

ções.

Figura 33
Fonte: sxc.hu
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Não ligue à noite para narrar ou resolver problemas que podem ser resolvi-

dos no dia seguinte.

Quanto ao celular, seu uso requer muito bom senso, pois o toque é sempre 

muito indiscreto e inconveniente. Em determinados ambientes públicos, o 

celular deve ser desligado ou ficar nos modos “silencioso” ou “vibração”. 

Deve ser usado para comunicações breves e urgentes. Ao perceber o toque 

do celular, peça licença e procure um lugar mais tranquilo para atender.

Nunca peça para usar o celular de outra pessoa: ninguém gosta de pagar 

conta alheia, mesmo que seja mínima.

Atenção para os locais onde você pode ou não usar o celular.

Não se deve usar o celular:

• Dirigindo um carro;

• No restaurante;

• No cabeleireiro;

• Em teatros, no cinema, em concertos, em palestras e nas aulas;

• Andando na rua;

• Em festas, recepções ou reuniões íntimas.

Figura 34
Fonte: http://www.vidabesta.com/tiras.php
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De modo geral, o celular deve estar desligado sempre que você estiver a 

serviço de outro profissional, pois não se admite interromper o trabalho em 

andamento, o que provocaria atrasos no atendimento a outros clientes.

Você pode usar o celular:

• Em salas de espera em parques e jardins,;

• Em casa de amigos, sempre depois de pedir licença;

• Em barzinhos.

7.2 Comunicação escrita

Hoje em dia, as comunicações quase sempre se fazem online, mas escrever 

cartas é um hábito que deve ser cultivado. Escrever cartas é próprio de pes-

soas sensíveis e especiais e recebê-las é um grande prazer. Além do mais, 

é uma forma muito importante para mantermos vivas as relações sociais, 

familiares e de amizade. Toda carta exige e merece uma resposta: a impon-

tualidade demonstra desinteresse e indiferença.

As cartas devem ser escritas à mão. Porém, se preferir, pode digitá-las, em-

bora a assinatura deva ser sempre de próprio punho.

O papel utilizado deve ser simples, de preferência da cor branca ou em tons 

pastéis. Gravuras e desenhos, só para adolescentes. Se você quiser, mande 

imprimir seu monograma no canto superior esquerdo da folha. Depois de 

redigida, não dobre a carta várias vezes para que caiba no envelope. Dobre-

-a de modo que, ao ser aberta, a parte de cima apareça em primeiro lugar. 

Utilize sempre tinta preta ou azul.

Figura 35
Fonte: http://www.gandolpho.com/BRA_quadrinhos.htm

Monograma
Entrelaçamento gráfico de duas 
ou mais letras iniciais ou das 
principais letras de um nome.
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Nas comunicações via internet, vale a informalidade, contudo, jamais a de-

selegância. Esse é um meio de comunicação eficiente entretanto, em deter-

minadas situações, pode não ser o mais adequado. Por isso, evite extrapolar 

ao fazer piadas e gracinhas na internet. 

Jamais envie spams, isto é, mensagens comerciais ou correntes sem autori-

zação do receptor. A digitação de mensagens deve ser clara, objetiva e sem 

erros. Revise, portanto, o texto antes de enviá-lo. O e-mail deve ser assina-

do e terminar com uma saudação. Evite jargões, gírias e abreviaturas, pois 

nem todos conhecem o seu significado. Evite textos rebuscados. As imagens 

devem estar fora do corpo do e-mail. Mande-as anexadas: pesam menos e 

podem ser baixadas mais rapidamente. 

Em qualquer caso de comunicação escrita, devemos observar a estética, ob-

jetividade, clareza, simplicidade e correção da linguagem.

7.3 Uso do cartão de visita
O cartão é uma excelente forma de sermos lembrados. Ao entregá-lo, você 

deixa claro que quer manter contato com a pessoa.

Usamos o cartão para:

• Mandar flores;

• Enviar condolências;

• Encaminhar felicitações;     

• Substituir visitas;

• Enviar dinheiro ou doações;

• Lembrar compromissos;

• Visitar doentes;

• Realizar visitas comerciais.

Jargão
é o linguajar próprio de um 

grupo profissional;
gírias usadas por pessoas de 
uma determinada área pro-

fissional.
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Figura 36
Fonte: sxc.hu

O cartão social deve ser branco ou em tom bege claro, do tipo opalino e 

discreto, podendo conter relevo ou não.

O cartão profissional é diferente do cartão social, pois traz endereço e 

telefone comerciais, e também a função exercida. É igual para homens e 

mulheres. O ideal é ter os dois tipos de cartão, para usá-los na ocasião certa 

e com a pessoa certa.

7.4 A arte de falar em público
O medo de falar em público é um dos maiores 

empecilhos na vida de muita gente, que perde 

com isso boas oportunidades de mostrar suas 

ideias. A maneira mais fácil de vencer o medo 

de falar em público é o exercício. Se você tem 

facilidade, parabéns! Se não, comece a expor 

suas ideias em pequenos grupos: fale em família 

e no seu grupo de trabalho.

Sempre que houver uma ocasião, prepare-se 

e peça a palavra. Comece com falas curtas e 

lembre que os discursos carregados de palavras 

difíceis estão fora de moda. Sua fala deve ser 

natural e espontânea. Siga sua intuição e solte-

-se. Lembre-se do Presidente Lula que largou o protocolo e o discurso oficial, 

deixou falar a emoção e encantou o mundo todo. Na sociedade contempo-

Figura 37
Fonte: sxc.hu

Se você não quiser correr muitos 
riscos, treine em casa, primeiro.
Escreva o que vai dizer: procure 
usar palavras de efeito positivo.
Grave sua voz para corrigir a 
dicção e a pronúncia; evite falar 
demasiadamente alto, baixo, 
devagar ou depressa. Porém, 
lembre-se: o que mais importa é 
o entusiasmo das suas palavras 
e da sua voz.
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rânea, não há mais lugar para o artificial e o rebuscado. A elegância consiste 

em ser simples, direto, claro e, principalmente, sincero.

Algumas pessoas possuem vícios de linguagem que prejudicam sua fala. 

Repetem, a todo o momento, conectivos, como “né?”, “certo? ou “tá?”. 

Seu discurso fica chato e o interlocutor é distraído pelos vícios de linguagem. 

Gravando a fala,  é possível detectar os vícios de linguagem para depois ten-

tar minimizar esses defeitos.

A comunicação sob todas as formas é essencial em nossos dias. Conversar 

é uma arte. Os gestos e o conteúdo da mensagem são relevantes nessa co-

municação. O bom humor, a tolerância e a gentileza, portanto, são trunfos 

poderosos em nossos relacionamentos. Assim, é necessário conhecer e en-

tender as regras e o comportamento ideal para não sermos deselegantes ou 

inconvenientes em nossos relacionamentos.

Resumo
Esta aula tratou da importância da comunicação e das várias formas de se 

comunicar, tanto profissional, como socialmente. A comunicação escrita ou 

ao telefone exige cada vez mais adequações no ambiente de trabalho ou 

fora dele. A forma como nos comunicamos é uma ferramenta importante 

no processo de expansão das organizações e do nosso crescimento pessoal 

e profissional. 

Atividade de aprendizagem
Escreva um texto sobre a afirmativa: “Fale com os outros como gostaria que 

falassem com você.” Leve em consideração aspectos como discrição, poli-

dez,  simpatia, clareza e objetividade.

Você sabe cumprimentar corretamente as pessoas? Na próxima aula, você 

descobrirá regras a serem observadas na hora das apresentações.

Conectivos
que une que liga, que estabelece 

conexão entre as palavras
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Aula 8. Cumprimentos e apresentações

Objetivo:

• identificar regras de apresentação e cumprimentos.

Caro(a) estudante,

Vamos para uma nova etapa de estudos? Pense quanta informação impor-

tante você já recebeu desde a primeira aula. O assunto a seguir, também, é 

parte da sua qualificação profissional e pessoal.

8.1 Cumprimentos
Em ocasiões informais, cumprimente todas as pessoas conhecidas com um 

aceno e um sorriso. Cumprimente as mais íntimas com alegria e com um 

beijo no rosto ou conforme os hábitos da região.

O cumprimento é a forma mais educada de uma pessoa ser introduzida 

em qualquer ambiente. Pessoas extremamente tímidas têm dificuldade de 

cumprimentar outras pessoas, quebrando assim a primeira regra de boas 

maneiras.

Esse é um problema, também, para algumas pessoas desatentas, sempre 

voltadas para seu próprio mundo.

Figura 38
Fonte: sxc.hu
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O gesto de cumprimentar as pessoas, com um aperto de mão, ou, de ma-

neira mais íntima, com um abraço, facilita a abertura para a convivência. As 

pessoas, ao serem apresentadas pelo nome, em qualquer ambiente, encon-

tram maior facilidade para a comunicação e até mesmo para se agruparem.

Com o intuito de facilitar a comunicação entre pessoas recém-apresentadas, 

convém estabelecer pontos de interesse para que um diálogo imediatamen-

te se inicie. Um bom meio é dizer o que cada um faz.

Ao ser apresentado a um grupo maior, você deve proferir um olá, bom dia, 

boa tarde ou boa noite no geral, sem que seja necessário apertar a mão de 

todos.

8.2 Apresentação
São quatro as prioridades numa apresentação: nível social, idade, sexo e inti-

midade. Em ordem hierárquica, têm preferência nas apresentações, respecti-

vamente, as autoridades, os mais idosos, as mulheres e os homens em geral. 

O mais moço é sempre apresentado ao mais velho, porque este último tem 

prioridade. Quanto ao nível social, terá prioridade aquela pessoa que ocupar 

cargo mais importante. Não havendo nenhum dos tipos anteriores, é a pes-

soa menos íntima que tem prioridade.

Existe a possibilidade da apresentação recíproca, que ocorre quando os an-

fitriões deixam de apresentar alguns convidados, ou quando se está em am-

biente fechado e deseja-se manter uma conversação. Primeiramente cada 

um deve dizer o próprio nome e sobrenome, sem, no entanto, precedê-los 

de qualquer título. Só então passa-se a conversar sobre o assunto que a 

ambos interessa.

Quando se apresenta um homem a uma mulher, se estiver sentado, o ho-

mem deverá levantar-se em sinal de respeito. Ao contrário, uma mulher não 

deverá levantar-se, a não ser que ela esteja cumprimentando pessoa idosa 

ou uma autoridade. Uma senhora não deve levantar-se para cumprimentar 

outra senhora, a menos que esta seja muito idosa. Em sua própria casa, uma 

mulher deve levantar-se ao ser cumprimentada pelos convidados. Quando 

em visita, convém à mulher levantar-se ao cumprimentar o dono da casa. 

Entre um homem e uma senhora, cabe ao homem a iniciativa da saudação. 

Disponível em: <http://
www.cpt.com.br/cursos-

treinamentoprofissional/artigos/
etiqueta-para-o-sucesso-

profissional>
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Como regra geral, o homem cumprimenta uma mulher e espera que essa lhe 

estenda a mão para então apertá-la.

O cumprimento deve ser um gesto espontâneo. Trata-se de uma prova de 

atenção e cortesia que tem a finalidade de estabelecer e manter os laços de 

amizade entre as pessoas. Negligenciar o cumprimento representa falta de 

consideração para com o outro. A maneira mais simples de se cumprimentar 

uma pessoa consiste em um ligeiro inclinar de cabeça e em um sorriso.

Tendo em vista a iniciativa de se cumprimentar uma pessoa, siga a intuição 

e o entusiasmo da hora. Quem cumprimenta primeiro, sempre é a pessoa 

mais sociável e menos tímida. Seja uma delas. Entre pessoas do mesmo sexo 

e quando não há grande diferença de idade, o primeiro gesto do cumpri-

mento pode partir de qualquer uma delas.

Nas vias públicas, o cumprimento deve partir naturalmente do primeiro que 

avistar a pessoa conhecida. Se um homem encontra um amigo acompanha-

do de uma mulher, deve limitar-se a um breve cumprimento para não forçar 

as apresentações. Ao acompanhar alguém que se detém  a fim de cumpri-

mentar um conhecido, é de bom-tom manter-se um pouco afastado. 

Os empregados devem cumprimentar os patrões com dignidade e altivez. 

Os patrões ou chefes modernos, já há muito tempo, tomaram a iniciativa de 

cumprimentar seus empregados com entusiasmo e respeito.

Figura 39
Fonte:  http://www.parthenon.art.br/6-%20Dossi%EA/Arte%20e%20Cultura%20na%20China/Arte%20e%20Cultu-

ra%20na%20China
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Concluímos sinalizando que, de uma forma geral, é aconselhável usar ex-

pressões simples ao cumprimentar as pessoas. É aconselhável evitar o “Como 

vai você?”. Use expressões como “Prazer em vê-lo(a)”, quando se trata de 

alguém que está atravessando alguma situação delicada ou penosa, pois 

tal procedimento poupa a pessoa de explicações sobre a situação que está 

passando.

Como regra geral para todos os tipos de apresentação, sempre se deve sorrir 

e olhar nos olhos da outra pessoa. A pessoa mais importante é quem recebe 

a outra e tem seu nome dito primeiro. Nas apresentações a grupos, estão 

dispensados os apertos de mão. Ainda, é importante ressaltar que não é 

necessário olhar fixamente nos olhos da pessoa e cumprimentá-la com bei-

jos na face. Os homens são apresentados às senhoras por uma questão de 

cortesia e gentileza.  Para finalizar, ao ser apresentada, se estiver sentada, 

a pessoa deve levantar-se. Essa regra se aplica aos homens, que, se não se 

levantarem, podem parecer desinteressados ou alheios. As mulheres, se es-

tiverem sentadas, só devem levantar-se quando a pessoa apresentada for a 

anfitriã ou uma senhora de idade. 

Resumo
Nesta aula estudamos que o cumprimento é a forma mais educada de uma 

pessoa ser introduzida em qualquer ambiente. Para isso existem várias regras 

de apresentação que indicam respeito às pessoas de acordo com sua hie-

rarquia social, idade, sexo ou grau de intimidade. Deve-se levar em conta a 

ocasião e o lugar em que se cumprimenta. De qualquer forma, o importante 

é cumprimentar sempre!

Atividade de aprendizagem
Assinale:

1. Nas apresentações e cumprimentos, é correto afirmar que:

a) os homens devem ser apresentados às senhoras.

b) entre duas pessoas do mesmo sexo, o mais velho é apresentado ao mais 

novo.

c) a apresentação deve ser feita proferindo os nomes das pessoas mais im-

portantes para as pessoas de menor categoria.
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2. Quanto aos cumprimentos é incorreto dizer que

a) o aperto de mão deve ser firme e correto.

b) ao cumprimentar deve-se olhar fixamente nos olhos e beijar a face duas 

vezes.

c) para beijar a mão, devem-se manter os pés juntos, faz-se uma leve incli-

nação e, ao mesmo tempo, ergue-se a mão da senhora.

Como anda seu comportamento? Você sabe se comportar de acordo com 

as regras de etiqueta? Na próxima aula, abordaremos algumas situações do 

nosso cotidiano e veremos como nelas o conhecimento dos códigos pode 

facilitar a sua vida.
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Aula 9. Etiqueta no dia a dia

Objetivo:

• identificar e utilizar algumas regras de etiqueta e comportamen-

to.

Olá estudante,

Nessa aula vamos mostrar que não é preciso entrar em pânico ao imaginar 

que é necessário conhecer todas as formas de se comportar e de se vestir. 

Também, não precisa pensar o tempo todo na aparência e na imagem que 

se quer projetar. O bom é transitar pelos códigos da moda e da etiqueta com 

naturalidade. O tema desta aula é sobre etiqueta e comportamento. Vamos 

lá!

A palavra francesa étiquette, adotada pelo português, pelo inglês e por mui-

tas outras línguas, significa rótulo, tarja, bilhete de qualidade. Quando fa-

lamos de etiqueta, é comum associarmos essa palavra a regras restritas aos 

extratos mais elevados da sociedade, algo fora do alcance da maior parte 

das pessoas. Por muito tempo essa foi a ideia de etiqueta. Hoje ela deve ser 

entendida como um importante elemento da formação individual, capaz de 

disciplinar a atitude de cada um em relação ao próximo. Conhecer algumas 

regras básicas de etiqueta, e principalmente de convivência, torna-se fun-

damental. Assim, utilizar o bom senso e as regras de etiqueta no dia a dia 

poderá ser crucial na sua vida pessoal ou profissional.

A etiqueta e a simpatia devem ser observadas em todos os lugares,  em qual-

quer hora do dia. Dessa forma é importante:

• Pedir desculpas se esbarrar em alguém.

• Agradecer favores recebidos.

• Prestar informações claras e objetivas.
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• Evitar interromper o trânsito em calçadas.

• O homem apanhar o embrulho que uma mulher deixou cair

• A mulher deve apenas alertar o homem sobre a queda do pacote. Tomar 

cuidado para não esbarrar em outras pessoas quando se circula com o 

guarda-chuva aberto.

9.1 Em lojas, elevadores, academias
Ao entrar em elevadores, interrompa a con-

versa com o seu interlocutor e só a retome 

ao chegar ao destino. Quem está saindo tem 

prioridade para o melhor fluxo do trânsito. 

O certo é ceder o lugar a quem sai. O ho-

mem deve segurar a porta para a mulher e 

ceder, também, a frente. Não pare em frente 

às saídas.

Devem-se aguardar pessoas que se apres-

sam para pegar o elevador. Cumprimente o 

ascensorista e agradeça na saída. Nas lojas e 

entradas de edifícios, procure não interrom-

per a passagem dos transeuntes.

A academia de ginástica e os salões de cabeleireiro não são lugares para nos 

inteirarmos da vida alheia ou comentar nossos problemas pessoais. Evite 

falar da sua vida pessoal. Fale de amenidades, de assuntos de interesse geral 

e procure não falar mais alto que as outras pessoas como se estivesse discur-

sando ou fazendo uma palestra. Converse apenas com o seu interlocutor, 

em tom baixo para que os outros, também, possam conversar.

Nos salões e institutos de beleza é preciso ser paciente, pois nem sempre o 

atendimento acontece na hora marcada. É como ir a uma consulta médica. 

Deve-se deixar um período do dia para isso e ter paciência. Não peça para 

passar na frente de alguém. O(a) profissional precisa de calma para um bom 

atendimento. 

Na academia, procure usar roupa adequada, confortável, em bom estado e 

bem cuidada. Apresente-se sempre com muita elegância.

Disponível em: <http://www.
tecnologiaetreinamento.

com.br/pequenas-empresas/
treinamento-educacao/etiqueta-

no-dia-a-dia/>

Disponível em: < www.
tecnologiaetreinamento.

com.br/pequenas-empresas/
treinamento-educacao/etiqueta-

no-dia-a-dia/>

Figura 40
Fonte: sxc.hu
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9.2  Em viagens
Não fume dentro de ônibus. Evite falar alto e fazer 

gestos bruscos que possam incomodar outros pas-

sageiros. Ao inclinar a poltrona, procure ver se não 

está incomodando o vizinho. Levante sua poltrona 

ao sair para não prender o passageiro de trás. Não 

coloque embrulhos e sacolas no meio do ônibus. 

Mantenha a calma e a discrição. Durante a noite, 

evite ficar com a luz acesa. Não jogue nada no chão. 

Faça de sua viagem um momento agradável para 

todos.

Leve tudo aquilo de que você precisa na bagagem. 

Faça uma lista e confira antes de sair, para não se 

esquecer de algo necessário à viagem. Ao chegar 

aos hotéis, a cordialidade com estranhos fará com 

que sua viagem seja mais prazerosa. Lembre-se de ligar para os familiares 

assim que chegar; parece óbvio, mas muita gente se esquece desse detalhe 

fundamental.

As viagens são realizadas em épocas de férias ou a trabalho. Uma viagem de 

negócios tem finalidades planejadas e precisas. Uma viagem de férias, pelo 

contrário, implica em prazer, descontração e descanso.

Ao organizar a bagagem, coloque na mala somente peças básicas indispen-

sáveis e evite os excessos.

Em viagens de avião, trem, ônibus ou navio, vista-se com conforto e bom 

gosto. A cordialidade, educação e as regras de boa convivência devem acom-

panhar sempre o seu descanso.

Cuidado com a alimentação. Nunca exagere. 

Pouca bagagem de mão é um grande segredo. Use sapatos confortáveis. Dê 

sempre atenção aos avisos e às advertências.

Ao dirigir, preste atenção absoluta às regras de trânsito e lembre-se 
de que o pedestre tem sempre prioridade em qualquer lugar. Cuida-
do com ciclistas.

Figura 41
Fonte: sxc.hu
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Quando for pegar uma carona, seja rápido e não se faça esperar. Evite bater 

a porta com força ao sair e, também, cuide para não deixá-la aberta. Mesmo 

que você seja o dono do carro, peça licença para ligar o rádio e evite fumar. 

Se viajar de carona, leve o mínimo de bagagem, não coma dentro do carro, 

procure conversar e seja agradável com quem lhe oferece a carona.

No táxi, a mulher entra primeiro. Se quiser, pode conversar com os motoris-

tas: eles são bons conhecedores dos lugares que estamos visitando. Geral-

mente, o homem senta-se no banco da frente para orientar e a mulher atrás. 

Se o homem quiser fazer companhia à mulher, poderá sentar-se com ela.

9.3 Fazendo compras
Em filas de supermercados e bancos, jamais 

passe na frente de outras pessoas: é total 

falta de respeito, e você pode levar um bom 

sermão, além de provocar confusão. Aguarde 

com calma a sua vez de ser atendido.

Ao fazer compras, defenda seus interesses 

sem, no entanto, perder acalma. A educa-

ção vem em primeiro lugar: reclame e peça 

troca sempre com respeito. Lembre se que a 

vendedora é apenas uma funcionária e não 

merece ouvir críticas, desaforos ou palavras 

indelicadas.

9.4 Em teatros, palestras e salas de aula

Nesses locais:

Figura 42
Fonte: sxc.hu

Figura 43
Fonte: sxc.hu
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• Seja pontual.

• Não converse.

• Desligue o celular.

• Evite dispersão.

• Evite, também, a todo custo, sair antes do término.

• Em teatros, cinemas e conferências não são permitidos atrasos.

9.5 Em família
A educação vem do berço. Esse chavão não se desgasta nunca em virtude 

da sabedoria que contém. O conhecimento das regras de educação começa 

no lar, e é na família que as regras devem ser cultivadas. De fato, quem me-

rece nosso carinho e nossa atenção mais do que as pessoas que amamos? 

Portanto, exercite as regras de etiqueta em casa, junto com a família, pois 

elas se tornarão tão automáticas e naturais que você nem precisará mais se 

preocupar com elas. Todos vão ganhar com um ambiente mais tranquilo e 

harmonioso.

9.6 Em restaurantes
Cabe ao homem chamar o garçom, fazer os pedidos e sugerir a bebida. As 

bolsas devem ser deixadas atrás da cadeira. Se o guardanapo cair, solicite 

outro.

Figura 44
Fonte: sxc.hu
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Para cumprimentar amigos, basta um “alô”. Não se deve estender a mão 

ou parar para cumprimentar quem já está comendo. Se estiver só, chame o 

garçom discretamente. 

Não faça reclamações infundadas e evite reclamar em voz alta. Os chatos 

adoram aparecer nessas horas: são muito desagradáveis, desconcertando, 

principalmente, quem os acompanha. Elogie o serviço bem prestado, e, se 

quiser, gratifique.

Quem convida sempre paga a conta. Porém seja discreto. Se possível, acerte 

antes de os convidados chegarem. Deve-se pedir a nota e não a conta.

Entre colegas de trabalho ou de estudo, cada um paga a sua parte. Se a 

mulher paga, deve repassar o dinheiro ao acompanhante. No caso de jantar 

entre amigos, jamais se faça de bobo, pague a sua parte sem discutir.

9.7 Fumantes

Não fume em locais públicos, na rua, em lugares sem ventilação, em presen-

ça de crianças e no carro dos outros. Em casa de outras pessoas, segure sua 

vontade de fumar ou peça licença para fumar numa varanda ou ao ar livre.

9.8 Em igrejas e templos
As pessoas vão aos templos e às igrejas para orar e entrar em comunhão 

com Deus. Vão, também, a casamentos, batizados, missas ou cultos. Deve-

-se, portanto, chegar no horário, ficar até o fim, conservar o silêncio e a 

discrição. Outro detalhe muito importante é que não se devem fazer críticas 

quando se vai a templos de religiões diferentes da sua, pois o respeito à reli-

gião alheia é fundamental. 

Figura 45
Fonte: sxc.hu
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Consideram-se atitudes inconvenientes conversas, risos e críticas em 
cultos religiosos.

Em templos religiosos, o traje deve ser discreto, evitando decotes e roupas  

esportivas. O ambiente é de recolhimento. Portanto, tanto a roupa como os 

gestos e a fala devem ser formais e contidos.

9.9 Em festas

Observe as regras de etiqueta para festas

• Cumprimente os anfitriões.

• Despeça-se deles antes de ir embora.

• Peça licença para usar o telefone.

Figura 46
Fonte: sxc.hu

Figura 47
Fonte: sxc.hu
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• Não fique muito tempo no banheiro.

• Jamais coma ou beba além da conta.

• Cuide da postura, da aparência e dos gestos.

• Evite conversar com uma só pessoa.

• Aproveite para fazer bons contatos e conhecer outras pessoas.

9.10 Hospedagem

Antes de tudo, telefone avisando que vai chegar e procure saber, com cui-

dado, se não vai interferir em outro programa da família. Visitas inesperadas 

costumam causar embaraços.

Quando você é o visitante, seja o mais cordial possível e, principalmente, não 

interfira na rotina da casa. Leve lembranças para as crianças ou para a dona 

da casa. Não precisa ser nada caro, o que vale é o gesto. Pode ser uma caixa 

de bombons ou de balas ou mesmo uma bebida. 

Mantenha seus pertences em absoluta ordem, no quarto que lhe é reserva-

do, e não deixe objetos no banheiro. Assim que achar conveniente, comuni-

que o dia da partida para que seus anfitriões possam se organizar.

Uma nota especial para um hóspede jovem - ao passar uma noite ou até 

mesmo o fim de semana em casa de alguém, seja cordial com todos da casa. 

Converse com as pessoas mais idosas e dê atenção às crianças. Arrume a 

cama ao acordar e não deixe nada fora do lugar. Guarde a roupa suja na 

sua bagagem e não a dê a alguém para lavar. Respeite os horários da casa 

Figura 48
Fonte: sxc.hu
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e jamais se atrase nas refeições. Imagine os donos da casa esperando você 

chegar enquanto a comida esfria na mesa.

Ofereça-se para ajudar em alguma tarefa no serviço da casa. Quando almo-

çar na casa de alguém, seja amável e cordial com todos. É comum o jovem 

ignorar solenemente todas as pessoas do grupo de convidados e restringir-

-se somente ao grupo de jovens. Participe alegremente dos programas ofe-

recidos pelo seu anfitrião e não faça exigências em relação à alimentação. 

Coma o que lhe oferecem e jamais diga que não gosta de algum alimento 

oferecido. Elogie sempre, sem exageros.

Fechando nossas informações, é importante que você agradeça sempre, que 

não interfira nas discussões familiares e que não dê atenção a fofocas de 

empregados ou parentes.

Resumo
Vimos que a educação vem do berço. Assim, o conhecimento das regras de 

educação começa no lar, e é na família que as regras devem ser cultivadas. A 

etiqueta e a simpatia devem ser, portanto, observadas em qualquer lugar e 

em qualquer hora do dia. As palavrinhas mágicas, como “por favor”, “com 

licença” e “muito obrigado”, devem ser incluídas no nosso vocabulário diá-

rio, além do bom senso nas nossas ações e no nosso comportamento.

Atividade de aprendizagem
Faça um pequeno texto dissertando sobre o emprego das regras de etiqueta 

social na vida profissional e sobre sua influência na nossa imagem. Aborde  

situações como visitas em casa de amigos, comportamento em academia, 

salões de beleza, restaurantes, festas e outros locais em que as regras de 

etiqueta devem ser observadas.
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Caro(a) estudante,

Você já deve saber que não é nada fácil ser civilizado, ou melhor, conviver em 

sociedade. Afinal de contas, se estamos famintos uma travessa de batatas 

fritas douradas, atiça o que o ser humano tem de pior. Dá vontade de avan-

çar, empurrar, dar cotoveladas em quem estiver ao lado, agarrar o prato e 

comer com as mãos... até a última lasca. Bem é claro que não podemos agir 

dessa maneira. Na próxima aula vamos tratar de etiqueta à mesa. 
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Aula 10. Etiqueta à mesa

Objetivo:

• reconhecer e utilizar as regas de etiqueta à mesa.

Olá estudante,

Etiqueta à mesa é a forma polida e educada das pessoas se portam em si-

tuações sociais. Boas maneiras à mesa demonstram educação, trato social e 

pode salvar alguém numa situação em que a etiqueta seja fundamental. Este 

será o tema  da aula que começaremos agora. Bom estudo.

As normas de etiqueta à mesa surgiram na França, onde, até hoje, são con-

sideradas sinônimo de requinte e refinamento. Quem nunca ouviu falar dos 

maravilhosos menus ou cardápios desenvolvidos pelos franceses, suas belas 

mesas compostas com bom gosto e classe?

As normas de etiqueta à mesa são as mesmas, independentemente do estilo 

de recepção a ser realizada. O que interfere na composição da mesa é o car-

dápio oferecido. Talheres, pratos e copos sempre estarão dispostos na mesa, 

de acordo com o cardápio preparado.

Glória Kallil em seu livro “Chic[érrimo]” observa que não é vexame usar o 

talher errado para comer um molusco raro que você nunca viu ou não ter 

uma panela de fondue em casa para ser usada em uma noite fria de inver-

no. Bom humor e muita simplicidade resolvem qualquer situação: pergunte 

como comer aquele “bicho esquisito” e improvise uma panela para seu fon-

due. Vexame é se atrapalhar com tão pouco! Disponível em http://books.
google.com.br/books?id=YOfHVylz6MsC&printsec=frontcover&hl=
pt-BR#v=onepage&q&f=false 

O sucesso de uma festa, por exemplo, não se garante apenas com anfitriões 

bem vestidos, com lindos castiçais na mesa ou com uma ótima decoração 

da casa. O sucesso de  uma festa pode ser percebido na medida em que ela 

É necessário saber falar 
enquanto se está comendo.
Não falar com a boca cheia, não 
mastigar com a boca aberta, 
não mastigar ruidosamente são 
preceitos bastante conhecidos. 
Poucas palavras e frases curtas 
quando se tem comida na boca 
e interromper a refeição quando 
for necessário ser mais extenso 
deve ser a regra. Falar enquanto 
se come pode levar a ingerir 
muito ar, provocando dores no 
estômago e no peito, além de 
outros inconvenientes. A pessoa 
deve manter os talheres na mão: 
garçons inexperientes costumam 
retirar o prato de quem descansa 
os talheres enquanto fala.  
Disponível em: < http://www.
cobra.pages.nom.br/bmp-
mesabm.html>
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foi animada ou não, se havia gente interessante, se a conversa foi boa, se 

foi possível dançar à vontade, ou ainda se as pessoas se divertiram prá valer.

Observe estas dicas:

• Mastigue sempre com a boca fechada. Nunca coma a tal ponto de passar 

mal. Não exagere ao se servir enchendo muito o seu prato. Se a primeira 

vez não foi suficiente, você poderá servir-se novamente.

• Soprar a sopa quente ou tomar ruidosamente qualquer líquido é reprová-

vel. Ao realizar involuntariamente qualquer ruído (tosse, regurgitamento, 

entre outros), a pessoa pede simplesmente desculpas a seus vizinhos de 

mesa. 

• Telefones celulares devem ser desligados. Podendo ser religados, somen-

te, após a pessoa deixar a mesa. Quando precisar manter seu aparelho 

ligado, deixe-o em algum ponto suficientemente próximo para escutar a 

chamada.

• Ao utilizar a faca e o garfo para cortar, mantenha os cotovelos próximos 

do corpo, para não tocar o vizinho de mesa. Após os discursos e os brin-

des, a partir da sobremesa ou durante o cafezinho e os licores, é tolerável 

uma postura menos formal.

• Ter palavras gentis para as pessoas que o servem à mesa é uma mostra de 

consideração indispensável. Deve-se agradecer ao garçom que remove o 

prato usado, que serve a bebida ou um novo prato. Empregue expressões 

como “por favor” ou “por gentileza” ao solicitar que alguém lhe passe 

Figura 49
Fonte: sxc.hu
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a cesta de pão, uma travessa de comida, a galheta etc. Agradeça com 

atenção, olhando a pessoa.

• Um prato pode ser repetido em refeições informais e bufês. No entanto 

numa refeição servida à francesa só se repete um prato se o garçom ofe-

recer uma segunda vez. Não se deve repetir a sopa ou qualquer um dos 

pratos servidos. 

• O convidado pode tirar o guardanapo do prato dispondo-o na posição de 

uso, mas não deve se servir antes do anfitrião. Também é preciso esperar 

que todos se sirvam para começar a comer. Quando a mesa é muito lon-

ga, ou seja, com muitos convidados o correto é esperar que pelo menos 

dez pessoas estejam servidas para iniciar a comer.

• É sinal de educação e delicadeza despedir-se na hora oportuna, sem pro-

longar demasiadamente sua presença. Permanecer muito tempo após o 

serviço de jantar, chá ou coquetel obriga a anfitriã, certamente já cansa-

da, a pensar em algo mais para oferecer.

10.1 Reunindo os amigos
Receber convidados na própria casa é sempre um grande prazer tanto para 

quem recebe quanto para quem é convidado. Você deve convidar de acordo 

com suas possibilidades e fazer o possível para tornar a ocasião muito agra-

dável.

O que mais conta para o sucesso de uma festa é a organização. Lembrando 

que as pessoas querem alegria e diversão. Portanto, capriche na música.

Disponível em <http://www.
cobra.pages.nom.br/bmp-
mesabm.html.>

Figura 50
Fonte: sxc.hu
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Para uma noite com amigos no inverno, uma boa ideia é uma fondue. Para 

quem não quer trabalho, uma opção é uma comida chinesa ou outro serviço 

delivery. Depois, curta seus amigos com descontração.

Há variadas formas de receber amigos. Você pode escolher de acordo com a 

ocasião, o perfil dos seus amigos e sua disponibilidade financeira.

Anote algumas dessas formas:

• Mesa de frios, com queijos de diversos tipos, patês, vinhos e frutas.

• Churrasco bem informal ao ar livre.

Figura 51
Fonte: sxc.hu

Delivery:
termo em inglês que significa 

entrega, distribuição ou remessa

Figura 52
Fonte: sxc.hu

Figura 53
Fonte: sxc.hu
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• Almoço informal no estilo americano. Pode-se servir um prato típico 

como um bacalhau ou uma feijoada.

• Jantar formal em que se capricha na louça, na toalha e nas flores.

• Almoço formal e requintado, também, com louça fina,  toalhas e talheres 

de qualidade.

Figura 54
Fonte: sxc.hu

Figura 55
Fonte: sxc.hu

Figura 56
Fonte: sxc.hu
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• Brunch: misto de café da manhã e almoço. Este é um serviço informal e 

prático: numa bonita mesa, serve-se suco, leite, café, pães, geleias, pra-

tos quentes. Os convidados se servem à vontade.

• Chá da tarde: perfeito para receber amigas e colegas de trabalho. O car-

dápio é constituído de chá, chocolate quente, leite, docinhos, biscoitos 

finos, bolos, croissants, pães diversos, queijo fresco, presunto fatiado, 

pão de queijo.

• Café da manhã. Raramente se recebe para o café da manhã, mas, às 

vezes, é o único horário possível. A mesa é colocada com todo requinte 

e bom gosto.

Figura 57
Fonte: sxc.hu

Figura 58
Fonte: sxc.hu

Figura 59
Fonte: sxc.hu
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10.2 Como servir
Existem vária formas de servir. Veja a seguir algumas delas.

10.2.1 Serviço americano
O serviço americano é o mais usado hoje em dia por ser prático e despojado. 

Numa mesa ou Buffet, colocam-se todos os pratos de comida. Na mesma 

mesa ou em outra à parte, dispõem-se pratos, talheres e guardanapos. Os 

convidados se servem à vontade. A sobremesa poderá ficar em outro Buffet 

ou mesa.

As bebidas são dispostas numa bandeja com copos e cada um se serve. Se 

houver muitos convidados, você poderá contratar um garçom para ajudar a 

servir a bebida. O mais importante é não se esquecer de oferecer o licor e o 

cafezinho no final da refeição. Antes da refeição, podem-se servir canapés, 

refrigerantes, vinhos ou outras bebidas. O cardápio é composto de entrada, 

saladas, prato principal, guarnições, sobremesa, licor e cafezinho.

Hoje em dia, está cada vez mais na moda convidar para saborear um deter-

minado prato e servi-lo sozinho. É muito prático, também, servir pratos mais 

complexos acompanhados somente de arroz ou salada.

No Brasil, é muito comum o serviço familiar: colocam-se todas as travessas 

com a comida na mesa, e todos se sentam ao redor para comer. É prático e 

muito aconchegante.

10.2.2 Serviço à francesa
Vamos enfatizar o serviço à francesa por ser o mais formal e o que mais 

causa dúvidas.

Figura 60
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_3C7yswT52lM/SHTDTN1fQ0I/AAAAAAAAAEo/cwSng_P7jh4/S600/Maximus+014.jpg
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O serviço à francesa, ainda usado em jantares muito cerimoniosos em que se 

recebe alguém muito especial, é o mais trabalhoso. O ideal é contratar uma 

copeira e um garçom treinados para esse serviço.

A copeira deve usar uniforme escuro, com avental branco e cabelo preso. O 

garçom, uniforme escuro com camisa branca.

Podem-se usar jogos americanos confeccionados em tecidos finos, como o 

linho, mas o mais indicado é ainda uma bela toalha. O guardanapo dobrado 

em retângulo ou triângulo e a porcelana devem ser da melhor qualidade. 

Havendo um convidado de honra, este deverá sentar, caso seja mulher, à 

direita do anfitrião; caso seja homem, à direita da anfitriã.

No caso de o convidado ser muito importante, deverá ser colocado na presi-

dência da mesa. A copeira apresenta os pratos com a mão esquerda e serve 

do lado esquerdo do convidado. A retirada dos pratos deve ser realizada do 

lado direito do convidado, usando uma bandeja. A bebida é servida pela 

direita e não se deve encher muito o copo.

Figura 61
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_3C7yswT52lM/SHTDTN1fQ0I/AAAAAAAAAEo/cwSng_P7jh4/S600/Maximus+014.jpg

Figura 62
Fonte: http://www.viagemesabor.com.br/userfiles/image/Locanda_Della_Mimosa_-_Cordeiro_para_Capela.jpg



Rede e-Tec BrasilAula 10 - Etiqueta à mesa 77

A maneira correta de servir o vinho é a seguinte: a copeira deve trazer a gar-

rafa envolvida num guardanapo branco e servir os convidados pela direita, 

sendo que a garrafa deverá ser aberta meia hora antes, e o vinho deve ser 

provado pelo anfitrião antes de vir para a mesa.

10.3 Ordem dos pratos
A ordem dos pratos é a seguinte:

• Entradas;

• Consommés, cremes, sopas ou massas;

• Peixes ou frutos do mar;

• Carnes;

• Aves;

• Acompanhamento do prato principal;

• Sobremesa, após retirar a louça do jantar.

Seja qual for o tipo de recepção, use a melhor louça, os melhores talheres, e 

decore com flores. Porém, jamais deixe de receber alguém, por não ter uma 

toalha ou louça adequada. O capricho, o bom gosto e, principalmente, o 

carinho superam todos esses problemas.

Figura 63
Fonte: sxc.hu
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A casa deve estar florida. Essa observação vale para todo tipo de recepção. 

Você pode decorar a mesa com flores ou com frutas e até mesmo com le-

gumes. Uma mesa bem posta é uma verdadeira obra de arte e demonstra 

muito carinho pelos convidados.

Em jantares ou almoços formais, a mesa deve ser decorada no centro, com 

um arranjo baixo de flores, para não atrapalhar a conversação. Ao usar velas, 

coloque-as num candelabro ou em suportes apropriados, abaixo ou pouco 

acima da altura dos olhos dos convidados. É importante que a mesa seja 

muito bem colocada. É bom ter um esquema desenhado para não errar na 

hora de colocá-la. Vamos ver, a seguir, a disposição correta de pratos, copos, 

talheres e guardanapos.

A ordem dos talheres e dos copos corresponde à sequência em que os pratos 

serão servidos: os primeiros talheres a serem usados são os mais afastados 

do prato, à direita e à esquerda, a começar da colher (1), para a sopa. A faca 

e o garfo mais externos (2 e 3) serão para o primeiro prato, geralmente uma 

carne branca, como peixe ou frango. Se houver peixe, esse jogo de talheres 

será trocado por talheres próprios para comer peixe.

A faca e o garfo mais próximos do prato (4 e 5) são para o prato principal, 

e o jogo mais acima (6) terá os talheres adequados à sobremesa; a pequena 

faca para passar manteiga (7) fica sobre a borda do pratinho de pão (10). Os 

demais utensílios são o guardanapo (8), o sous plat ou prato de serviço (9) 

e os copos: o de pé maior (11) para a água, o copo de pé menor (13) para 

o vinho branco que acompanha o primeiro prato, o copo médio (12) para o 

vinho tinto que acompanha o prato principal.

Figura 64
Fonte: http://media.photobucket.com/image/ordem%20dos%20talheres/anamaiz/bm-talheres.gif

Disponível em<  http://www.
geocities.com/cobra_pages/

bmp-mesatalheres.html>
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Os pratos devem ser colocados a uma distância de dois centímetros da beira-

da da mesa. O prato de sopa deve ser posto em cima do prato raso. O prato 

de pão fica à esquerda, na frente dos talheres.

Colheres e facas, à direita. Garfo para carne e garfo para peixe, à esquerda 

do prato. Colher, garfinho e faquinha ficam acima do prato. Os talheres são 

colocados de acordo com a sequência do cardápio, de fora para dentro. O 

mais distante do prato é o primeiro a ser usado.

Conforme Rubens de Queiroz Cobra em sua página sobre mesa de refeições 

no site Cobra Pages, o prato de serviço ou sous-plat (suplá em francês signi-

fica “debaixo ou sob o prato”) funciona como uma bandeja para os pratos 

de refeição. Em geral utilizado apenas em ocasiões formais e nos bons res-

taurantes, era originalmente apenas de prata. Hoje os materiais variam sem 

perder a característica da robustez. Sobre ele é colocado o prato de sopa e, 

na sequência, o primeiro prato e o prato principal. É removido junto com 

este último, antes da sobremesa. A taça da sobremesa terá seu próprio pra-

to de serviço por baixo. Nesse caso, a colher, ao final, é deixada sobre esse 

prato de serviço, e não na taça em que a sobremesa foi servida.

Figura 65
Fonte: http://images.quebarato.com.br/photos/big/5/C/9345C_1.jpg

Figura 66
Fonte: http://empresarial.tramontinadesigncollection.com.br/upload/product/280x280_0_64210_820.jpg
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As taças usadas em serviços formais devem ser as de pés altos. Elas devem 

ficar acima do prato, à direta. Em linha decrescente, de acordo com a ordem 

em que as bebidas serão servidas.

Caso caia um pouco de comida sobre a tolha da mesa, a pessoa que 
deixou cair deve recolher com o seu talher mais apropriado  e colocar 
a porção caída na margem do seu próprio prato.

10.4  Copos e taças
Nos serviços formais, não são servidos refrigerantes, e a água já deve estar 

servida quando o convidado chegar à mesa.

O guardanapo poderá ficar à direita ou à esquerda ao lado dos talheres. O 

mais indicado é à esquerda ou sobre o prato.

10.5 Bebidas
O já citado Rubens Cobra, na página “Boas Maneiras” à mesa indica que o 

copo de coquetel e os drinques aperitivos não são levados à mesa de refei-

ção. Igualmente, não se solicita bebida destilada (whisky, cognac etc.) nem 

bebidas alcoólicas doces (licor, vinho do porto etc.) como acompanhamento 

dos pratos principais. O acompanhamento em um jantar formal é quase 

sempre constituído por vinho. Deve-se beber apenas o que é oferecido como 

acompanhamento a cada estágio da refeição. O anfitrião oferecerá bebidas 

destiladas quando forem exigidas por pratos especiais (sakê, para comida 

japonesa, cachaça para feijoada e churrascos gordurosos etc.).

Em todos os serviços, podem-se servir refrigerantes comuns e diet e sucos, 

também com adoçantes e água. Se a refeição é informal, pode-se servir an-

Figura 67
Fonte: sxc.hu
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tes uma cerveja bem gelada. Se o serviço é formal, serve-se vinho.

10.5.1 Vinhos
De forma resumida, podemos dizer que os vinhos podem ser classificados 

em cinco categorias: brancos leves, brancos encorpados, rosados (rosê), tin-

tos leves e tintos encorpados.

O detalhe importante consiste em encontrar o equilíbrio entre a bebida e a 

comida: suave com suave; leve com leve; forte com forte; doce com doce. 

Vinhos tintos acompanham massas, carnes, aves e queijos fermentados. Vi-

nho branco é servido gelado e acompanha peixes, frutos do mar e doces, 

sendo apropriado, também, para acompanhar queijos frescos. O vinho rosê 

é para pratos leves e deve ser servido gelado. Esse último é ideal para reunião 

de mulheres.

Essas são apenas algumas orientações, não regras rígidas.

É interessante observar que o bacalhau combina com todos os tipos de vi-

nho. Quando servir dois vinhos, planeje uma garrafa de cada vinho por casal. 

Figura 68
Fonte: sxc.hu

Figura 69
Fonte: sxc.hu
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Quando servir quatro vinhos, pode-se planejar uma garrafa de cada vinho 

para quatro pessoas.

Uma porção de 120 ml de vinho branco possui 104 calorias e 120 ml de 

vinho tinto, aproximadamente 110 calorias.

O vinho não é somente uma bebida alcoólica, pois possui vitaminas e mi-

nerais, incluindo vitamina B, iodo, ferro, magnésio, zinco, cobre, cálcio e 

fósforo.

O vinho do Porto, em sua maioria tinto, possui um sabor doce; deve ser ser-

vido a 18°C. Os complementos clássicos do Porto são: nozes e queijos fortes, 

tipo gorgonzola, roquefort, cheddar e gouda envelhecidos.

Champanhe e vinhos espumantes são servidos gelados (7ºC ou 8ºC) ou frios 

(11°C). São extremamente versáteis com a comida e ligados às celebrações; 

podem ser tomados durante toda a refeição e combinam com tudo. São 

chiques e deliciosos.

Numa reunião simples, podem-se servir apenas dois tipos de vinho: o branco 

e o tinto. Numa reunião mais formal, os vinhos tintos e brancos são seguidos 

de champanhe durante a sobremesa.

O vinho tinto não deve ser servido gelado e deve ser aberto meia hora antes 

de ser servido. O vinho branco e o rosê devem ser servidos gelados.

Resumo
Essa aula trouxe um conteúdo a fim de preparar você para se comportar à 

mesa e receber amigos conforme as normas de etiqueta. Assim, o melhor da 

festa, como diziam nossos avós, é esperar por ela. Quem gosta de receber 

sabe como é gostoso idealizar o menu, escolher a louça, planejar a arruma-

Figura 70
Fonte: sxc.hu

Confira as dicas de Etiqueta 
à Mesa Partes 1 e 2 no site 
MSN Mulher, que pode ser 

acessado pelo endereço 
eletrônico: <http://msn.

bolsademulher.com/familia/
materia/etiqueta_a_mesa_-_

parte_i/36932/1>.
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ção da mesa e preparar o clima para a chegada dos convidados. 

Buscamos mostrar regras e códigos de comportamento, em festas e jantares. 

Se você for educado, informado e com estilo, poderá ser considerado uma 

pessoa de sucesso, dependendo  do meio no qual você convive.

Atividade de aprendizagem
Vamos praticar as regras à mesa. Relacione corretamente.

(  ) Flores, louças e toalhas, impecáveis

(  ) Feijoada

(  ) Perfeito para receber amigas

(  ) Fondue

(  ) Misto de café da manhã e almoço

(  ) Buffet

(  ) Serviço de copeira e garçom

(  ) Churrasco

( 1 ) Estilo americano

( 2 ) Almoço ao ar livre

( 3 ) Reunião formal

( 4 ) Serviço à Francesa

( 5 ) Reunião Informal

( 6 ) Chá da tarde

( 7 ) Brunch

Prezado(a) estudante,

E estilo. Você tem? Como anda sua imagem pessoal? Na próxima aula trata-

remos de elegância e beleza.
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Aula 11. Estilo e imagem

Objetivo:

• identificar  a elegância como uma característica do bom senso.

Caro(a) estudante,

Estamos chegando ao fim da nossa disciplina e nessa aula, abordaremos a 

questão da imagem. A imagem sempre está ligada ao estilo, como, tam-

bém, à elegância, incluindo aí as boas maneiras. Prossiga para adentrar nes-

sa temática.

Beleza é fundamental. Constatamos, porém, uma variação ampla dos pa-

drões de beleza e do gosto de cada pessoa, através dos tempos. Talvez um 

dos maiores segredos da beleza, além da busca por um estilo pessoal, único 

e inconfundível, seja a procura da harmonia com o próprio tempo e com o 

próprio espaço.

E a elegância? 

Assim como a beleza, a elegância é democrática. Pois, cada pessoa tem seu 

estilo próprio que varia ao longo da vida de acordo com o gosto pessoal, 

com a ocupação e até com a mudança de valores. Ela é natural e espontâ-

nea. Jaqueline Kennedy, considerada uma das mulheres mais elegantes do 

Figura 71
Fonte: http://tirasnacionais.blogspot.com/2007_10_01_archive.html
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mundo, usava um mínimo de acessórios e considerou atingir o máximo de 

sua elegância quando conseguiu se despojar inteiramente de suas joias.

Elegância é você usar a roupa certa no ambiente certo, fazendo com que as 

pessoas percebam você e não a roupa que está usando.

O brilho e a riqueza das vestimentas não determinam a elegância, mas sim 

a adequação dos trajes ao local, horário e tipo de evento. Em termos de 

elegância, vale sempre a máxima, “menos é mais”. Portanto, prime pela sim-

plicidade: o apuro do corte, a harmonia das cores, o equilíbrio dos adornos 

é que fazem um belo estilo.

A Elegância do Comportamento
Adaptado de Toulouse-Lautrec por Carlos Au-
gusto Roveri*

Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que, 
talvez por isso, esteja cada vez mais rara: a ele-
gância do comportamento. É um dom que vai 
muito além do uso correto dos talheres e que 
abrange bem mais do que dizer um simples 
‘obrigado’ diante de uma gentileza. 

É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a 
hora de dormir e que se manifesta nas situações mais prosaicas, quan-
do não há festa alguma nem fotógrafos por perto. É uma elegância 
desobrigada.

É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam. 
Nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam 

Figura 72
Fonte: sxc.hu
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longe da fofoca, das pequenas maldades ampliadas no boca a boca.

É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz 
ao se dirigir a frentistas, por exemplo. Nas pessoas que evitam assuntos 
constrangedores, porque não sentem prazer em humilhar os outros.

É possível detectá-la em pessoas pontuais.

Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, é 
quem presenteia fora das datas festivas, é quem cumpre o que promete 
e, ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte, 
antes, quem está falando para, depois, dizer se está ou não está.

Oferecer flores é sempre elegante. É elegante não ficar espaçoso de-
mais.

É elegante você fazer algo por alguém, e este alguém jamais saber o 
quanto você teve de se arrebentar para fazê-lo… Porém é elegante 
reconhecer o esforço, a amizade e as qualidades dos outros.

É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao outro.

É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais.

É elegante retribuir carinho e solidariedade.

É elegante o silêncio, diante de uma rejeição.

Sobrenome, joias e nariz empinado não substituem a elegância do ges-
to.

Não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo, a 
estar nele de uma forma não arrogante. É elegante a gentileza.

Atitudes gentis falam mais que mil imagens. Abrir a porta para alguém 
é muito elegante. Dar o lugar para alguém sentar é muito elegante. 
Sorrir sempre é muito elegante e faz um bem danado para a alma.

Oferecer ajuda é muito elegante. Olhar nos olhos ao conversar é essen-
cialmente elegante.



Rede e-Tec Brasil 88 Marketing Pessoal

Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural pela observação, mas 
tentar imitá-la é improdutivo. A saída é desenvolver em si mesmo a arte 
de conviver, que independe de status social. 

* Carlos Augusto Roveri é Administrador de Empresas pela FAAP. 

Adaptação de trecho do livro Educação Enferruja por Falta de Uso, do pintor 

pós-impressionista francês Toulouse-Lautrec (1864-1901).

E quanto às roupas?

O estilo e as roupas influem profundamente na atitude das pessoas. São um 

“retrato não falado” de cada um de nós.

De acordo com Glória Kalill na obra já citada na aula anterior, toda roupa diz 

algo. Trata-se de uma escolha individual que mostra como você quer ser vis-

to e avaliado. As pessoas não abrem o armário e tiram uma roupa ao acaso, 

sem escolher. Se você escolheu uma entre outras blusas já sabe que ela vai 

representar bem o seu estado de espírito e o modo como você quer ser visto 

naquele dia. Ela vai falar por você.

Assim, procure acompanhar as indicações da moda em revistas especiali-

zadas e esteja sempre no lugar certo com a roupa certa. Se a atividade é 

esportiva, use roupas e calçados adequados. Se você vai às compras, procure 

conforto antes de tudo. Em ocasiões especiais, se ficar com dúvidas procure 

verificar junto a quem convidou qual o traje mais adequado ou ainda com-

bine com alguém que estará com você no evento.

O vestido de cor preta é elegante e é um verdadeiro “curinga” em seu ar-

mário, mas tome cuidado para não cair no lugar comum. Procure variar as 

cores. Em recepções durante o dia, prefira vestidos básicos de cores pastéis 

e cortes bem modelados.

Vestido longo, só à noite, a menos que esteja na moda. O brilho é indicado 

para bailes ou recepções após as 21 horas. Luvas, somente à noite; chapéu, 

somente para o dia, especialmente ao ar livre.
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O vestido de cor preta é elegante e é um verdadeiro “curinga” em seu ar-

mário, mas tome cuidado para não cair no lugar comum. Procure variar as 

cores. Em recepções durante o dia, prefira vestidos básicos de cores pastéis 

e cortes bem modelados.

Vestido longo, só à noite, a menos que esteja na moda. O brilho é indicado 

para bailes ou recepções após as 21 horas. Luvas, somente à noite; chapéu, 

somente para o dia, especialmente ao ar livre.

Encerrando nossa aula, pense que é importante estar sempre elegante, in-

dependentemente da situação ou do lugar. Investindo em aparência e com-

portamento, as chances de sucesso podem ser maiores.

Elegância é muito mais do que se vestir bem. É um estado de espírito que 

Figura 73
Fonte: sxc.hu

Figura 74
Fonte: sxc.hu
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se conquista dia após dia. Tem a ver com pequenos gestos cotidianos. Nada 

mais elegante do que ser bem-humorado. E lembre-se, sempre de que a 

elegância é detectada em pessoas pontuais. Elegante é quem demonstra 

interesse por assuntos que desconhece, é quem presenteia fora das datas 

festivas, é quem cumpre o que promete. Ser elegante é saber compartilhar. 

Nada adianta acumular conhecimentos, coisas materiais ou amizades, se não 

os compartilharmos. Muitas vezes menos é mais, dividir é somar. Elegância 

é sermos verdadeiros. 

Resumo
Nessa aula mostramos que elegância não está ligada ao brilho e riqueza das 

roupas. Vimos, contudo, que a verdadeira elegância está na combinação de 

comportamentos, atitudes ou simples gestos.

Atividade de aprendizagem
Escreva um texto  discorrendo sobre o fato de que  o estilo e as atitudes das 

pessoas constituem a base da sua  elegância, aliadas às boas maneiras e ao 

vestuário.

Caro(a) estudante, 

E o seu guarda-roupa como anda? Será que ele dá conta da moda? Na 

próxima aula abordaremos os tipos de traje e as roupas que podem com-

binar mais com você, ajustando-se ao ambiente profissional e pessoal com 

elegância.

Confira o livro Etiqueta Sem 
Frescura, de Claúdia Matarazzo 
(Editora Melhoramentos, 2004). 

A etiqueta é um código de 
relacionamento. Como tal, 

seu conhecimento e uso só 
podem melhorar o dia-a-dia. A 

etiqueta, no fundo, é isto: gestos 
de bom senso, sinceridade e 

carinho agrupados de forma que 
facilitem e embelezem sua vida. 
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Aula 12. Trajes

Objetivo:

• identificar os tipos de trajes masculinos e femininos adequados 

para as diferentes ocasiões.

Olá estudante,

Preparado(a) para mais uma aula? Agora vamos tratar dos diferentes tipos 

de trajes, tanto masculinos, como femininos e os padrões mais adequados 

para diferentes ocasiões.

Observe os tipos de trajes a seguir:

Traje esporte – Para ocasiões bem informais: almoços, exposições, inaugu-

rações e batizados, eventos diurnos e ao ar livre. Atenção: simples e informal 

não significa que qualquer roupa serve.

Para mulheres: vestidos leves, calças e camisetas. Sapatos ou sandálias bai-

xas.

Os homens podem usar jeans e mocassim com ou sem meias.

Figura 75
Fonte: http://www.chat-feminino.com/imagens/2009/01/1.jpg
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Traje passeio – Para eventos mais formais: almoços, vernissage e teatros.

Para mulheres: vestidos, tailleurs, com calça ou com saia, salto alto, bolsa 

menor. Evite brilhos e extravagâncias.  

Para homens: calça social e blazer.

Figura 76
Fonte: http://www.meioemidiacult.com.br/cult.qps/_Arquivos/Imagens2/cult_37/homen1_37.jpg

Figura 77
Fonte: http://www.oficinadeestilo.com.br/blog/wp-content/passeio.jpg

Figura 78
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_1HO6l1m59SQ/SGzbZhAby0I/AAAAAAAAALI/mcnYfaR0sHA/s320/traje+passeio.jpg
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Traje passeio completo – Para eventos formais: jantares em geral, coque-

téis, óperas, jantares dançantes e casamentos.

Para mulheres: vestidos e tailleurs de tecidos mais preciosos; admite-se brilho 

somente para noite. Pode-se usar uma joia ou bijuteria de maior impacto.

Os homens deverão usar terno e gravata.

Traje Black-tie – Somente para noite, em ocasiões de gala: noite de gala ou 

bailes de formatura, eventos com muito glamour.

Para mulheres, admitem-se longos, curtos, decotados (dependendo da 

moda), brilhos, lantejoulas e bordados. 

Figura 79
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_hTWTHKh3-yc/RfqRlXdjT8I/AAAAAAAAA9Y/8Eq-2Or82Zk/s400/passeio.jpg

Figura 80
Fonte: http://www.meioemidiacult.com.br/cult.qps/_Arquivos/Imagens2/cult_37/homen3_37.jpg
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Para homens, smoking.

Se o convite determinar o traje, é preciso respeitá-lo. Smoking e ternos es-

curos devem ser usados quando mencionados no convite. O traje masculino 

é mais conservador, mas não merece descuido. Os homens usam camisas e 

gravatas coloridas, trajes esportivos ou semi-esportivos.

Fraque

O fraque é um paletó de corte mais arredondado na frente e comprido, 

tendo pontas alongadas nas costas. A cor é a cinza chumbo. A calça é risca-

da em preto e cinza e a camisa costuma ter nervuras com gola de cetim. O 

colete será na cor cinza claro, assim como a gravata, que é larga, confeccio-

nada em cetim ou seda e amarrada em forma de lenço. Essa gravata recebe 

o nome de plastrom. No meio do plastrom, costuma-se colocar um broche, 

bem no meio do laço, que pode ser de pérola. Na nossa cultura, o fraque é 

usado somente em cerimônias noturnas e de requinte.

Figura 81
Fonte: http://www.necessaire.com.br/novosite/fotos/70722.jpg

Figura 82
Fonte: http://alldivas.uol.com.br/img/galeria/2009/03/944.jpg

Disponível em <http://www.
osnoivos.com.br/fraque/>
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A verdadeira elegância deve passar despercebida.

Ousar, só com muito bom gosto. Não se engane: as roupas que você usa se 

parecem com você, com sua vida, dizem sobre as situações que você viveu e 

ainda vive. Não tenha dúvidas, as roupas  que você veste retratam sua vida, 

as situações já vividas ou que ainda vive, ou seja, são parecidas com você.

Para entrevistas de emprego, é necessário ter certa formalidade. Dessa for-

ma, o correto é usar um tailleur, sem adereços ou joias. Algo realmente 

discreto. Para almoços ao ar livre e eventos menos formais, os homens de-

vem usar o traje esporte, e as mulheres, vestidos leves. No caso de bailes de 

formatura, para as mulheres admitem-se os longos; para os homens, traje 

black-tie.  Em eventos mais formais, as mulheres devem usar salto alto, e os 

homens, blazer e calça social. Por último, em casamentos, os homens po-

dem usar o traje passeio completo, com terno e gravata; já às mulheres são 

permitidas jóias e bijuterias.

Resumo
Ao longo do estudo vimos que as regras de etiqueta são uma espécie de 

código, por meio do qual informamos que somos preparados para conviver 

harmoniosamente no grupo. Essas regras tratam, basicamente, do compor-

tamento social e englobam desde o modo de vestir-se adequadamente nas 

diversas ocasiões, até os modos de comer ou de frequentar ambientes públi-

cos e, principalmente, a maneira de se relacionar com as pessoas. Nós somos 

o que vestimos.

Figura 83
Fonte: http://ahoradosim.files.wordpress.com/2009/01/terno3.jpg

 Confira, nos sítios <http://chic.
ig.com.br/> e <http://www.
oficinadamoda.com.br/>, as 
dicas de Glória Kalil, jornalista,  
empresária e consultora de moda 
brasileira. Assista aos vídeos 
sobre moda feminina, masculina 
e infantil da autora dos livros 
Chic Mulher e Chic Homem.
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Atividade de aprendizagem
De acordo com o traje para cada tipo de ocasião, marque corretamente.

(   ) traje esporte

(   ) tailleurs

(   ) salto alto

(   ) passeio completo

(   ) jóias e bijuterias

(   ) black-tie

(   ) vestidos leves

(   ) calça e blazer

(   ) vestidos longos

(   ) terno e gravata

( 1 ) Entrevista de emprego

( 2 ) Almoço ao ar livre

( 3 ) Baile de formatura

( 4 ) Casamento
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Palavras Finais 

Caro(a) estudante,

O tema Marketing Pessoal é muito vasto e abrange muitos campos. O ideal 

é que você se aprofunde em todos os aspectos aqui tratados e vá mais além. 

Leia muito e se aprimore. Invista em você: cuide de sua saúde, de sua apa-

rência, de sua formação intelectual. Só você pode fazer isso.

Em toda ocasião, motive a si mesmo. Lembre-se de que o processo de apren-

dizagem é continuo e dessa forma você não deve parar por aqui.

É muito importante sair de si mesmo e ampliar seu campo de ação; dedicar-

-se às causas sociais, agir solidariamente, interferir em seu meio, buscar a 

saúde física e mental, estudar sempre para crescer; sonhar, construir projetos  

e realizá-los.

Continue estudando e buscando estar sempre atualizado(a) para poder atu-

ar no competitivo mercado de trabalho atual e para obter sucesso pessoal e 

profissional.
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