
ro é obrigado a usar terno.
É óbvio que esse costume pode mudar, e a

maioria dos trabalhos hoje não exige terno. Mas a
sobriedade e o estilo com que você se veste é muito
importante. Pode ser chato, mas é parte da vida.

Existem profissões que não exigem muita
produção para se vestir, ou exigem uniformes. Mas
é a mesma coisa; tem que estar em bom estado,
limpo. Isso o diferencia. Mostra profissionalismo e
zelo - características essenciais para quem trabalha
em qualquer lugar. Dá pra confiar num médico com
a roupa branca manchada de sangue, óculos que-
brados e estetoscópio remendado? Claro que não.

Você só tem uma chance para causar boa
impressão: na primeira vez. O julgamento que se
faz de uma pessoa depende dos primeiros três ou
quatro minutos. Depois que foi feito, fica difícil
apagar ou mudar isso. É por isso que pequenos
detalhes fazem grandes diferenças no resultado
final. Você nunca tem uma segunda chance para
causar uma boa impressão em alguém.

Por isso, se você gosta é de bermuda, camise-
ta e tênis qualquer nota, use o máximo que puder
agora. Quando chegar ao mercado de trabalho, só
vai dar para se vestir assim no fim-de-semana. No
mundo de hoje, você é o que você veste.

o QUE VOCÊ DIZ

Você sempre será avaliado pelo que diz.
Depois que a idéia saiu da boca, um abraço. Se mar-
car, marcou. Então, antes de falar qualquer coisa, se
pergunte:



• o que estou dizendo é interessante para
quem escuta?

• O assunto faz sentido para o ouvinte?
• As idéias seguem um raciocínio lógico?
• Isso traz algum resultado positivo?

Para cada tipo de pessoa com quem lidamos,
existe um campo de interesse e um código próprio
para se comunicar. Isso é um fato, não há como
mudar. Você tem que identificar isso antes de come-
çar a expor as suas idéias.

Por exemplo, se você está lidando com ope-
rário, sua linguagem deve ser acessível e interessan-
te para o operário, senão você corre o risco de não
ser compreendido. Não dá para falar com eles com
gíria de surfista. E se você anda com surfistas, claro
que não dá pra falar com gíria de operário.

Cada grupo de pessoas tem seu modo de
vida e jeito de pensar/falar específico. Cabe a você
entender com quem está falando e adaptar sua
mensagem ao ouvinte. Sua personalidade é uma só,
mas o jeito de se exprimir varia. Para se ter sucesso
em comunicação, você precisa estar preparado para
o que vai dizer e falar de modo atraente e tranqüilo.

COMO VOCÊ DIZ

A forma de dizer é tão importante quanto o
conteúdo. O jeito que você fala e a ênfase no assun-
to a ser dito podem modificar o sentido da frase.
Preste atenção na frase a seguir:
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