
Cartão de visita: um poderoso 
instrumento dos Administradores

Os anos passam e o mundo evolui. A pro-
va disso é que antigos hábitos vão sendo 
trocados por novos e, muitas vezes, essas 

mudanças são impulsionadas pela tecnologia. Até 
pouco tempo, por exemplo, para nos comunicar-
mos com alguém em um lugar distante utilizáva-
mos as cartas e o telefone. Hoje, a tecnologia en-
curtou o tempo e as distâncias, e usamos o e-mail, 
o MSN e as redes sociais. Contudo, um instrumen-
to poderoso no mundo corporativo ainda não foi 
substituído e resiste ao tempo: o cartão de visitas.

Um pequeno pedaço de papel, geralmente com 
9 cm x 5 cm, o cartão de visitas, além de melhorar 
a imagem do profissional, passa a ideia de organi-
zação e seriedade, sendo usado por profissionais 
do mais alto ao mais baixo nível hierárquico. Por 
isso, alguns cuidados são necessários, tanto na 
hora de fazer quanto na hora de trocar cartões. 
Veja algumas dicas:

Dica nº 1: Consulte um profissional.
Se for possível, peça a ajuda de um designer 

gráfico. Ele saberá confeccionar o cartão dentro 
do seu estilo, seja ele conservador, tradicional ou 
inovador, cuidando de detalhes importantes como 
formato, cores, logomarca, tamanhos de fonte e 
margem.

Dica nº 2: Coloque as informações básicas.
Se você é um profissional autônomo, coloque 

no cartão o seu nome, em destaque, profissão, 
telefones para contato, e-mail e site (se tiver). 
Caso trabalhe em uma empresa, deve usar as 
mesmas informações citadas anteriormente e in-
cluir os dados da empresa também, como nome, 
logomarca e o seu telefone nela.

Dica nº 3: Não imprima em casa.
Imprimir o cartão em casa pode até ser mais 

barato, mas confere a ele um aspecto amador. 
Aproveite a ida à gráfica para ver e escolher em 
que tipo de papel será impresso. Não escolha os 
papéis com pouca gramatura (muito finos).

Dica nº 4: Compre um porta-cartões.

Nada de deixar os cartões soltos na bolsa, as-
sim todo o cuidado na confecção irá por água abai-
xo quando você o entregar a alguém amassado 
ou sujo. Em eventos ou reuniões de negócios, um 
truque para os Administradores que fazem uso do 
paletó é separar um bolso para guardar os seus e 
o outro para os que você recebe. 

Dica nº 5: Não saía por aí distribuindo cartões.
Se você quer propagar o seu negócio, use o 

folder. Os cartões de visita devem ser entregues 
para as pessoas com as quais você quer manter 
contato. Em encontros sociais e profissionais, fi-
que atento ao melhor momento para fazer a troca 
de cartões.

Dica nº 6: Atualize as informações.
Mudou de telefone ou de e-mail? Faça um novo 

cartão. Lembre-se: se o cartão é uma ferramen-
ta para que as pessoas mantenham contato com 
você, como elas o farão se as suas informações 
estiverem desatualizadas?
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