
Educação e bom senso são indispensáveis 

para o Administrador agir conforme

as etiquetas corporativas

O ambiente de trabalho é, para muitos, 
o lugar onde se passa a maior par-
te do tempo. Mais do que ficar com 
a família ou amigos, o Administrador 

passa mais tempo lá do que em casa. Justa-
mente por isso, vale dar atenção às etiquetas 
corporativas, pois um trabalhador equilibrado 
nas suas maneiras de se expressar agrada a 
todo tipo de corporação. 

Há empresas que têm regras internas, nas quais 
especificam quesitos como a vestimenta do fun-
cionário, a maneira como ele deve agir se en-
contrar um cliente fora do expediente, o uso de 
celulares, entre outras situações. Porém, há insti-
tuições que deixam tais comportamentos a cargo 
do próprio funcionário, contando que ele use o 
famoso e indispensável bom senso. Por isso, aqui 
vão algumas orientações que podem ajudar na 
hora em que a dúvida bater.

Para acertar no visual, por exemplo, é preciso as-
sociar o estilo da empresa e do serviço prestado. 
A roupa pode ou não transmitir credibilidade pro-
fissional, logo, deve-se tomar cuidado para não 
se arrumar demais para um trabalho informal, ao 
passo que quem trabalha em um ambiente mais 
sério não poderá fugir de certas regras.

Outra dúvida surge na hora de cumprimentar co-
legas e clientes. Beijo, abraço ou aperto de mão? 
Na verdade, isso depende da situação, mas não 
erra quem faz uso do velho e firme aperto de 
mão. Ele demonstra seriedade, competência e 
profissionalismo e vale tanto para homens como 
para mulheres.

Quanto ao uso do celular, o bom senso é o melhor 
norte para orientar o uso do aparelho para fins 
pessoais. Nunca se deve interromper uma reu-
nião por uma ligação que pode ser retornada de-
pois, quando, reservadamente, poderá falar com 
mais liberdade. Outra questão é o comportamen-
to que se deve ter no uso dos e-mails corporati-
vos. É essencial evitar erros de ortografia, já que 
isso prejudica a imagem de qualquer profissional. 
Além disso, é bom evitar responder e-mails em 
tom de chateação. Fazer isso de cabeça quente 
pode trazer outros problemas.

Por outras vezes, os problemas podem estar no 
relacionamento entre colegas de trabalho. Mes-
mo que não haja muita afinidade entre algumas 
pessoas, no ambiente corporativo, é preciso ter 
maturidade para lidar com quem não é amigo, 
sem deixar a educação de lado. Polimento que 
também deve se mostrar mesmo se as pessoas 
forem grosseiras com alguém. O segredo para ga-
rantir um bom ambiente profissional entre colegas 
é manter a educação. E, por outro lado, cuidado 
com a intimidade; ela pode criar mal-entendidos. 
Acerta o alvo quem mantém a formalidade. 

O ambiente corporativo apresenta muitas situa-
ções para o profissional, mas a educação e o bom 
senso podem orientar e ajudar o Administrador a 
valorizar não só a imagem da corporação, como 
a dele mesmo como profissional.
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