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Uma característica marcante da sociedade moderna é, sem dúvida, seu comportamento 
tipicamente visual. A imagem exerce um poder de influência sobre a percepção e as escolhas dos 
indivíduos. Quantas vezes já não optamos por um CD musical ou assistimos a um filme de DVD 
atraídos, simplesmente, por uma bela ou instigante ilustração de capa? A indústria do varejo, 
inclusive, se utiliza deste recurso para estimular as tais compras por impulso. Por outro lado, 
também não é raro fazermos, no dia-a-dia, julgamentos de valor de alguém, baseados 
simplesmente no tipo de vestimenta ou corte de cabelo utilizados. 
 
Levamos, em geral, apenas cinco segundos para formar uma impressão sobre determinada 
pessoa interpretando seus sinais não verbais. Eles são expressos pela aparência - beleza, uso de 
roupas adequadas e higiene pessoal - e de sua linguagem corporal - gestos, postura e regras de 
etiqueta. No ambiente corporativo, em especial, a preocupação com a imagem e o impacto 
pessoal precisam vir em primeiro lugar. Isso é tão importante ou mais do que os investimentos 
tradicionais que fazemos, por exemplo, em línguas e em reciclagem das competências técnicas. 
 
É fundamental mencionar, nesse caso, que nos cinco segundos podemos fazer dez avaliações 
visuais e apenas uma verbal das pessoas à nossa volta e, dentro do escritório, este é o tempo 
suficiente para comprometer um bom trabalho. Por isso, a consciência sobre a importância da 
gestão adequada da imagem tem de acompanhar o executivo em todos os seus ciclos dentro da 
companhia, inclusive na seleção. Os psicólogos e gestores de recursos humanos das organizações, 
antes de começar as entrevistas, costumam analisar a linguagem corporal e o aspecto visual dos 
candidatos, na tentativa de encontrar indícios de comportamentos inadequados e, dessa forma, 
poupar tempo e trabalho. 
 
Mas esta prática não se resume aos departamentos de RH. Rotineiramente, fazemos rápidas 
avaliações de quem está ao nosso redor. Elas são as mais variadas. O nível avançado de 
escolaridade, por exemplo, é pressuposto de grau de inteligência para alguns. O uso de roupas 
alinhadas, para outros, remete a status, poder de decisão ou bom salário. A expressão do rosto - 
triste, alegre ou indiferente - pode sugerir o grau de abertura ou liberdade que o profissional dá a 
abordagens ou brincadeiras, enquanto os modos e hábitos demonstrados num almoço de negócios 
indicam sua sofisticação. 
 
É a partir de um misto de análises como estas que chegamos a conclusões imediatas - não 
necessariamente acertadas - sobre o caráter, os valores e o comportamento do profissional, tais 
como: se parece amistoso ou não; introvertido ou extrovertido; se tem senso de humor; se é 
honesto ou inteligente. Até a forma de cumprimentar e dar a mão indica muito sobre a pessoa, 
que pode, pelo gesto, parecer displicente, vigoroso ou entusiasta. A postura diante de um fato 
qualquer no trabalho também sugere se parecemos vencedores ou perdedores, saudáveis ou 
insalubres. 
 
Todos esses detalhes são relevantes para a percepção do interlocutor a seu respeito. Muitas 
pessoas fazem avaliações sobre o nível de confiança merecida pelo profissional com base em sua 
"embalagem" visual. Roupas extravagantes, excessivamente justas ou decotadas, óculos escuros, 
sapatos de surfista ou de executivo sempre induzem a conclusões - positivas ou negativas. 
 
Como regra geral, todos devem se vestir de acordo com sua ambição de vida ou com o cargo. A 
roupa revela o estado de espírito e personalidade. A aparência pessoal induz a conclusões sobre a 
consistência da qualidade do trabalho. Qualquer variação muito acentuada é vista também como 
inconstância na qualidade e no entusiasmo pelo ofício. Portanto, é preciso se concentrar em 
construir uma imagem compatível com o plano pessoal de desenvolvimento e de crescimento. 
 



Por outro lado, a consideração dada aos pares na empresa é que determinará o nível de respeito 
que os outros darão a você. Ser bem visto pela coletividade é geralmente conseqüência de um 
tratamento igual para todos, independentemente de sexo, cor, raça ou cargo. Cumprimentamos 
os subalternos? Tratamos todos com cortesia? Este é um aspecto importante à medida que 
aqueles que tentam impressionar bem só os superiores, acabam crucificados mais tarde, por 
ausência de caráter ou de espírito coletivo. 
 
Nas grandes decisões, é a percepção sobre o caráter que determinará o impacto positivo no 
trabalho. E por caráter entende-se o que o indivíduo faz quando ninguém está olhando para ele. O 
profissional deve estar sempre preparado para ser avaliado e usar sua imagem como aliada frente 
a adversidades. Porque nunca temos uma segunda chance para causar uma primeira boa 
impressão. 
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