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Uma, duas, três vezes por semana você tem encontro marcado com ela: a sala de reuniões.  
 
Tantas vezes - e quem vive no ambiente corporativo sabe disso - o assunto em pauta poderia 
ser tratado em uma simples troca de e-mails ou em alguns rápidos telefonemas. Mas as 
reuniões, sabe-se lá por qual motivo, ainda imperam.  
 
Nelas, quase sempre gasta-se tempo demais, emprega-se objetividade de menos, joga-se 
conversa fora. E tudo que tem urgência de ser resolvido, volta e meia retorna às pastas e 
gavetas, à espera de mais alguma assinatura, mais uma apreciação. Seja como for, reuniões 
de trabalho fizeram, fazem e farão parte da vida das empresas. Não há como fugir, sejam elas 
rapidinhas ou do tipo que se arrastam noite adentro.  
 
Além de paciência e disposição para que as coisas se resolvam logo, eu diria que o visual é de 
suma importância durante esses encontros. Como as reuniões de trabalho nunca são marcadas 
de uma hora para outra, não há desculpa que justifique por que, afinal, você não se "montou" 
a caráter para esse momento.  
 
Ao que interessa. Vai se encontrar com sua chefia imediata e com seus pares? Cuidado. Você 
pode pensar que não, que aquela roupa do dia-a-dia serve, que a gravata de ontem pode ser 
repetida hoje porque isso não faz a menor diferença. Faz diferença, sim. Aliás, faz toda a 
diferença.  
 
É bom lembrar que entre os seus semelhantes, gente que ocupa posições de tanta 
responsabilidade na empresa quanto a sua, a disputa é feroz. Assim, vale colocar um empenho 
extra na hora em que você estiver construindo o personagem de manhã, diante do espelho.  
 
Outra coisa: chefes gostam, sim, de constatar a boa aparência dos seus subordinados. Lembra 
daquela conversa de mãe, que gosta de mostrar para os outros como seus filhos andam bem 
arrumadinhos? Pois é, quase a mesma coisa...  
 
Tudo isso posto, tenha claro que tipo de reunião você terá. Vai ficar sentado ou terá de se 
movimentar? Você é o personagem principal da encenação ou só mais um figurante numa sala 
de 20 pessoas?  
 
Vou ao caso mais fácil e também o mais comum; o dos figurantes. Trate de caprichar na 
camisa e na parte de cima que, só para resumir a ópera, é o que estará à vista de todos.  
 
Nesse caso, melhor investir numa gravata de ótima qualidade do que ficar se preocupando se 
aquele cinto vai ou não combinar com o sapato. Lembre-se, amigo, do umbigo para baixo, 
ninguém vai prestar muita atenção em você.  
 
Já para as mulheres, a coisa complica um pouco. Se você vai ser apenas ouvinte na reunião, 
vista-se... como ouvinte. Nada de modelos que roubem a cena. Nada de competir com o chefe.  
 
Principalmente se ele for uma "ela". Use camisas de cor lisa, tons claros e, jamais, 
transparentes. Deixe pendurado na cadeira aquele blazer de tecido encorpado e muito mais 
bonito do que confortável. Lembra? Você é ouvinte.  
 
Finalmente, trancafie às sete chaves aquele desejo de mostrar o modelito que acabou de 
comprar no shopping. Leggings, vestidos míni, detalhes laqueados lembrando o look 
astronauta... Tudo isso ajuda a ferver na night. No escritório, quem vai entrar em ebulição é 
você, se pesar na mão na hora de se vestir para uma reunião de negócios.  
 
Mas, pode ser que você esteja no seu "dia D". Dia de levantar, mostrar os números, as 
previsões para o semestre... Bom, nesse caso, a coisa muda de figura. De figurino, para ser 



mais exata. Para quem vai ser alvo de todas as atenções, a roupa precisa cair feito luva, 
embora não deva ser mais importante do que o dono.  
Lembre-se do que dizia mademoiselle Chanel: "Olhe a mulher dentro do vestido. Se não 
houver mulher, não há vestido". Pegou? Isso quer dizer que, se a sua personalidade não for 
bastante para segurar todas as atenções, melhor investir num modelo clássico, numa cor 
básica.  
 
Invista, também, nos tecidos confortáveis, aqueles que fazem você se sentir como se estivesse 
na sala da sua casa. Tudo que você não precisa, quando começar a ser crivado de perguntas, é 
suar a camisa sintética e ficar com manchas gigantescas debaixo dos braços. Aliás, a dica é 
boa e vale tanto para os dias quentes quanto para os mais amenos: use uma camiseta branca 
sob a camisa social. Se você transpirar, quem molha é ela. 
  
Particularmente na montagem feminina, nada como um bom e bem modelado terninho. Sem 
detalhes, sem aquela blusa florida que você a-m-a-d-e-p-a-i-x-ã-o, sem aquelas correntes que 
fizeram a sua cabeça na sua última compra de acessórios. Correntes balançam, tilintam, 
embaralham a vista... não, melhor ficarem em casa.  
 
Claro que todos esses detalhes ajudam a construir um visual personalizado. Mas quem é que 
consegue se concentrar no que tem a dizer quando o lencinho do pescoço insiste em desfazer 
o nó? Imprima a sua marca pessoal, não fique tentada a se vestir de homem, nem a se 
socorrer num terno sem graça só porque você vai ser foco das atenções. Vista-se de mulher e 
exiba seu potencial sem receio de fazer cair o queixo dos espectadores.  
 
Agora, bom lembrar que calças justas ou aquelas que marcam demais os quadris chamam a 
atenção para um plano que, digamos, não interessa muito na hora da sua apresentação.  
 
Prefira, portanto, as cores escuras da cintura para baixo, onde - lamentável dizer - o homem 
brasileiro ainda foca o olhar quando ele fica assim, meio perdido, sem saber em que se 
concentrar...  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


