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Atenção ao vestuário ajuda na contratação. 
 
Causar uma boa impressão em uma entrevista de emprego é um ótimo passo para conseguir a 
vaga pretendida. Por isso, o candidato não pode descuidar da aparência, independente do cargo e 
do nível hierárquico. Consultoras de estilo e moda aconselham que profissional não deve pecar 
pelo excesso, mas investir na roupa básica com elegância. 
 
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que, em uma entrevista de emprego, a aparência 
tem um peso de 55%, enquanto o tom de voz fica com 36% e as idéias ficam com apenas 7%. 
Patrícia Lucas, consultora do Grupo Foco, diz que, dependendo do cargo, a apresentação pessoal 
conta bastante, mas não é fundamental para a contratação. "A apresentação conta em uma 
seleção onde tenho vários candidatos juntos, como uma dinâmica de grupo, por exemplo", afirma. 
 
Titta Aguiar, autora do livro "O Personal Stylist" (editora Senac-SP), aconselha que, nas seleções, 
as mulheres vistam um terninho de cor básica ou uma calça e blusa, mas sem estampas 
chamativas. Camila Henriques seguiu esse conselho em entrevistas de emprego. Engenheira da 
Odebrecht, sempre usou terninhos nas seleções, acompanhado de sapato chanel ou scarpin. 
 
Vanessa Archanjo, advogada do escritório Lopes & Guerreiro também prefere ternos e tailleur. 
"Para os advogados, a boa apresentação conta muito e preciso sempre estar bem vestida". 
 
Escolha do vestuário depende do cargo  
 
Dependendo do cargo, a consultora de moda aconselha que os homens usem terno e gravata. 
Atenção também com cinto e sapato, que deve estar bem engraxado. Renato Fernandes, analista 
da TIM, revela que sempre optou pelo terno e gravata nas entrevistas de emprego. "Atualmente, 
como estou trabalhando, uso roupa social", afirma. 
 
A consultora enumera os erros mais comuns dos homens: gravata com camisa de manga curta, 
gravatas engraçadinhas - com bichinhos, personagens de desenhos infantis -, calças sem bainha e 
calça de prega, que segundo Titta, é deselegante e está fora de moda.  
 
 
Os candidatos também devem ficar atentos aos cabelos e unhas, segundo a autora do livro. As 
mulheres não devem se apresentar com os cabelos sujos. Já os homens precisam estar com a 
barba bem feita, cabelos cortados e limpos. As unhas devem estar impecáveis: as mulheres com 
esmalte discreto, "nada de decalques e esmalte azul e verde". 
 
Segundo ela, as moças devem evitar também bolsas com marca da loja muito aparente, "pois 
passa futilidade" e bolsas de palha, pois dá impressão que a candidata acabou de sair da praia. "A 
bolsa deve ser discreta e elegante, de preferência de couro e de cor neutra". 
 
Além do terninho, o twin set pode ser uma boa opção para as candidatas, afirma a estilista da loja 
Tessera, Luiza Herculano. Para ela, o conjunto de casaco e blusa da mesma cor e tecido, é um 
meio termo, pois a candidata não fica tão arrumada nem em estilo esporte.  
 
A profissional pode fugir do pretinho básico: cores com lilás, verde claro e o caqui são opções. "A 
mulher deve procurar uma cor que não chame atenção tanto para a estética, mas sim para as 
idéias e qualidades profissionais".  
 
Uma pesquisa do Grupo Catho, que reuniu dados de mais de 31 mil pessoas entre maio e julho de 
2005, revelou que o terno nas cores azul-marinho e preto são os preferidos por 75,79% dos 



entrevistados para usar em uma entrevista de emprego. A preferência pela cor cinza não passa de 
12,84%.  
 
Outra mudança que pode ser identificada diz respeito ao traje mais apropriado para mulheres que 
se candidatam a uma vaga no mercado de trabalho. A pesquisa revelou que, pouco a pouco, elas 
vão ganhando o poder e, em conseqüência o "direito" de vestir terno. Entre os homens, o terno é 
apontado como o traje mais adequado por apenas 22,7% . Entre as mulheres, em contrapartida, 
esta preferência alcança 38,6%. 
 
Principais erros no vestuário Mulheres  
 
Unhas mal cuidadas  
Excesso de maquiagem  
Decotes "profundos"  
Sandálias abertas  
Saias curtas ou calças apertadas  
Cabelos sujos  
Meia calça rasgada  
Bolsas com marca da loja muito aparente  
 
Homens   
Unhas compridas  
Gravata errada  
Camisa de manga curta com gravata  
Calça sem bainha  
Barba mal feita  
Cinto com marca de usado  
Sapato sem engraxar  
Fonte: Titta Aguiar, autora do livro "O Personal Stylist" (editora Senac-SP)  
 
Elegância deve ser mantida no trabalho  
 
Depois de passar pela seleção, as regras de boa apresentação não devem ser esquecidas, afirma 
Titta Aguiar, autora do livro "O Personal Stylist". Titta faz "dress coaching" empresarial e diz que a 
maioria das reclamações dos gestores se refere a roupas transparentes e justas, decotes 
"profundos", saias curtas e pés a mostra.  
 
"Em uma empresa formal, a exposição do pé é uma agressão. A mulher deve escolher um calçado 
com tira mais larga, sem brilhos nem pedraria. Esqueça a plataforma, o tamanco e o salto de 10 
centímetros e escolha um sapato confortável", recomenda Titta. A elegância deve estar também 
nas roupas usadas nos almoços de negócios e coquetéis da empresa. "Ela deve manter a linha em 
qualquer lugar que seja ambiente de trabalho", completa a consultora.  
 
Vanessa Archanjo, advogada do escritório Lopes & Guerreiro, diz que, em sua profissão, a boa 
apresentação impõe certo respeito nos cartórios e na audiência. Camila Henriques, engenheira da 
Odebrecht, é a favor de roupa de acordo com o ambiente. "Atualmente, trabalho no escritório e, 
por isso, visto um terninho ou calça e blusa sociais. Quando tenho que ir aos canteiros de obra, 
vou de calça jeans e sapato baixo. Me visto de acordo com a ocasião", revela. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 nov. 2005, Carreiras, p. B-10. 


