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Invista em 
qualificação
Escolha cursos alinhados 
às suas expectativas 
pro�ssionais. Invista em 
treinamentos, cursos 
livres, eventos e 
workshops, 
pós-graduações, 
mestrados e doutorados 

Mostre-se na medida certa 
Tenha uma postura adequada em seu 
trabalho. Não seja tímido demais nem 
falante ao extremo. Sempre se vista de 
acordo com as regras da empresa e 
nunca de forma extravagante

Seja cordial 
Pessoas educadas causam boa impressão. 
Diga “bom dia” ao chegar e “até amanhã” 
quando for embora. Fale “por favor” 
quando pedir ajuda e nunca deixe de 
agradecer com um “obrigado”. Tenha bom 
humor e seja descontraído dentro do 
limite do bom senso

Participe 
No seu dia a dia de 
trabalho, dê 
sugestões e 
proponha 
melhorias para a 
empresa, mas 
busque exposição 
apenas em 
momentos 
realmente 
oportunos, sem se 
intrometer em 
assuntos que não 
lhe dizem respeito 

Seja positivo
Tenha calma e jogo de cintura 
diante dos imprevistos, sem entrar 
em desespero ou criar pânico na 
equipe. Ouça opiniões e busque o 
consenso de forma positiva 

Comunique-se bem 
O que e como você fala 
in�uenciam na forma como 
você é percebido. Seja claro e 
objetivo ao passar sua 
mensagem. Evite gírias nem 
seja informal demais. Usar 
palavras rebuscadas demais 
também di�cultam a 
comunicação. Saiba adequar 
a linguagem ao público com 
o qual está lidando

Seja ético 
O convívio no 
trabalho se baseia 
nas mesmas regras 
de outras relações 
interpessoais. 
Atitudes 
preconceituosas, 
piadas ofensivas e 
assédio moral ou 
sexual são 
inaceitáveis

Fontes: Centro de Ensino Empresarial 
(Ceem) e Luciane Vecchio, psicóloga e 
consultora de carreiras e coach
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Quem já não se per-
guntou por que al-
guns profissionais 
com menos formação 

acadêmica ascendem mais 
rapidamente na carreira do 
que outros? A resposta pode 
ter relação com a imagem 
profissional: a forma como 
as pessoas que convivem 
conosco no ambiente de 
trabalho nos enxergam. 

Segundo Luciane Vec-
chio, psicóloga, master coa-
ch e especialista em recursos 
humanos, carreira e lideran-
ça, somos o que falamos, 
como nos vestimos e nos 
comportamos. “A maneira 
que nos expressamos, seja fi-
sicamente, seja por meio do 
vestuário ou emocionalmen-
te, influencia diretamente 

QUAL É A SUA IMAGEM 
PROFISSIONAL? 

Saiba a 
importância 
dela para 
ter êxito 
nessa área

A maneira que nos 
expressamos influencia 
diretamente no 
sucesso do 
nosso trabalho

no sucesso profissional, pois, 
neste mundo tão globaliza-
do, é essencial estabelecer 
parcerias, criar alianças e ter 
bom relacionamento”, cita. 

Porém, muitas vezes, a 
imagem externa chega pri-
meiro e não temos chance 
de causar uma boa impres-
são. “Isso deve ser levado em 
conta e temos que ter cui-
dado com o modo que nos 
expressamos, usando mais 
gentileza, cortesia e empa-
tia. Obviamente, não é só 
a imagem que faz um bom 
profissional, mas ela é parte 
de um conjunto para o su-
cesso”, avalia Luciane. 

Ela alerta que o mercado 
de trabalho exige que exis-
ta essa preocupação. “São 
valorizadas as pessoas que 
buscam desenvolvimento, 
são proativas, produtivas, 
que não culpam os outros 

por suas decisões e que 
agarram as oportunidades. 
Isso constrói uma base sóli-
da, que mostra ao mundo do 
que aquela pessoa é capaz. 
Contudo o discurso, os bons 
argumentos e a aparência 
têm que estar associados a 

bons comportamentos, pois 
somos muito mais vistos 
pelo que fazemos efetiva-
mente do que pelo que fala-
mos que fazemos.”

Entretanto, muitas vezes, 
até por nossa própria culpa, 
passamos uma imagem er-

rada de quem somos. “Claro 
que não podemos controlar 
totalmente o que as pessoas 
pensam de nós, até porque 
cada um vê o mundo à sua 
maneira, de acordo com 
seus valores, mas podemos 
definir um jeito de nos co-
locarmos no mundo que 
minimizará possíveis erros 
de interpretação. É possível 
conseguir isso desenvolven-
do boa oratória, tendo fluên-
cia na comunicação, uma 
boa escrita, se portando com 
clareza, honestidade, ética e 
objetividade”, diz Luciane.

Para aprimorar essa 
imagem, existem alguns re-
cursos: “questionários de 
avaliação comportamental, 
testes psicológicos e outras 
ferramentas mostram mais 
profundamente como a pes-
soa é e como ela se relacio-
na com os demais, pois o 

que veem de nós é apenas a 
superfície. Dessa forma, fee-
dbacks quanto ao compor-
tamento e à postura, sempre 
relacionados ao trabalho e 
que tragam exemplos práti-
cos do dia a dia do profissio-
nal, são essenciais porque 
mostram pontos que podem 
ser aprimorados”. 

Para buscar a percepção 
de sua verdadeira imagem 
perante os demais e para 
aprimorá-la, o profissional 
deve considerar a sua Aliança 
com Deus. Se ele compreen-
der que o Criador é uma 
fonte inesgotável de inspi-
ração, buscar a direção dEle, 
manifestar a Fé e trabalhar 
com esforço e dedicação, é 
possível que mude a imagem 
errada que muitas pessoas 
têm a seu respeito. Basta dar 
um passo na direção de Deus 
para começar. 
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