
Boa expressão corporal conta pontos na profissão 
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Certos gestos podem revelar insegurança 
 
Gestos, forma de vestir, postura ou olhares são formas de comunicação. Diante da alta 
competitividade no mercado de trabalho, utilizar bem estas ferramentas de comunicação é 
fundamental para o crescimento profissional. Entre as recomendações, estão identificar o estilo de 
cada um se comunicar. 
 
- Um estudo da Universidade da Califórnia aponta que elementos corporais são responsáveis por 
55% do sucesso da comunicação - afirma Reinaldo Passadori, professor de comunicação e diretor 
do instituto que leva seu nome. No meio corporativo, assim como em todos os relacionamentos, a 
primeira impressão tem grande impacto. "Por isso, profissionais devem estar atentos a detalhes, 
como gestos e olhares", completa. 
 
Octavio Pitaluga Neto acredita que a expressão foi importante na sua contratação como diretor de 
marketing e vendas na Europa da 3C Communications, empresa de processamento de transações 
eletrônicas de cartões de crédito, do Grupo Tele2. O processo seletivo durou três meses e foi 
disputado por cerca de 2,5 mil profissionais. As entrevistas finais, com quatro CEOs do grupo, 
foram em Londres. 
 
- Para passar por entrevistas em diversos níveis, mantive uma postura relaxada e confiante. 
Olhando sempre os entrevistadores nos olhos enquanto falava com energia e desenvolvendo uma 
linha de raciocínio única - conta Pitaluga Neto, hoje sócio da Tech-bridges, com sede no Rio, e 
diretor do portal corporativo Ecademy na América do Sul. 
 
Segundo Sandra Marques, consultora da DBM no Rio, o primeiro passo para que profissionais 
usem positivamente a linguagem não verbal é fazer uma auto-análise. "O profissional deve 
reconhecer seu estilo de comunicação, incluindo gestual, postura e modo de vestir. Profissionais 
que identificam corretamente seu jeito de comunicar têm mais facilidade de se alinhar a outras 
formas de comunicação e de se integrar no ambiente corporativo", explica a consultora. O 
alinhamento, entretanto, não significa adaptação. "O contexto de mercado determina estilos de 
postura e jeito de ser. Mas profissionais que copiam estilos de outros, ou tentam ser algo que não 
combina com eles, tendem ao fracasso", completa Sandra. Portanto, o uso de sinais não verbais 
na comunicação não deve ser algo forçado. 
 
Pitaluga Neto, da Tech-bridges, considera a postura de conforto, mantendo as mãos baixas, 
fundamental em situações como entrevistas de emprego. Além disso, também é preciso indicar, 
na expressão corporal, a disposição em conseguir a vaga. "O profissional deve ser ele mesmo, 
humilde mas ao mesmo tempo comprometido com o sucesso do projeto em questão", recomenda. 
 
Atenção em almoços e reuniões de negócios  
 
Reuniões de negócios, almoços e apresentações em público são outros momentos da vida 
profissional em que a linguagem não verbal ganha evidência. Luciano Pires, diretor de 
comunicação corporativa da Dana, fabricante de autopeças, acredita que profissionais capazes de 
identificar mensagens em gestos e postura têm vantagem competitiva.  
 
- Quando o interlocutor começa a repetir gestos, como um simples cruzar de braços, dá sinais de 
que está aberto às propostas de quem está falando - aponta Pires, também escritor e cartunista.  
 
Segundo o executivo, a postura de um profissiona l pode dizer muito mais do que palavras. 
Recentemente, conta, ao ser convidado para um almoço de negócios, identificou a insegurança de 
seu interlocutor nos gestos.  



"A pessoa veio fazer uma proposta e ficou claro que estava em posição de desvantagem. Durante 
o almoço, só tocou no cardápio depois de mim e escolheu o mesmo prato que eu", exemplifica 
Pires. 
 
Nas apresentações em público, a recomendação é relaxar. O gestual e a postura, completa Pires 
são fundamentais tanto para ganhar a platéia como para ocupar o espaço visual. "Hoje, a 
qualificação dos profissionais está muito grande e nivelada. Portanto, diferenciais como estudar 
teatro são interessantes", recomenda. 
 
A globalização do mundo dos negócios exigem dos profissionais preparo para fechar negócios em 
países completamente diferentes dos seus. O consultor internacional Harding Leite, da consultoria 
China Direto, lembra das nuanças da expressão corporal entre diferentes culturas. Ele acaba de 
voltar da China, onde passou três meses, com objetivos como refinar seu aprendizado de 
mandarim.  
 
- Na China, descobri que sorriso e gestos podem mesmo abrir portas - avalia Leite. Depois de dez 
anos trabalhando na área de Tecnologia da Informação nos Estados Unidos, o profissional voltou 
ao Brasil e criou a consultoria com foco no desenvolvimento de negócios com empresas chinesas. 
"Entender a linguagem não verbal de um país é fundamental para fechar negócios internacionais", 
conclui. 
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