
POSTURA PROFISSIONAL



Postura Profissional

Postura profissional é o 
conjunto de características 

pessoais e condutas adotadas 
pelo profissional no ambiente 
de trabalho. Ou seja, todas as 

escolhas, ações e atitudes 
realizadas diante das mais 

variadas situações do dia a dia 
compõem a postura de um 

profissional.

Sendo assim

a postura 
pode ser 
boa ou 
ruim.

A primeira opção significa 
que o profissional possui 
um bom comportamento 
no trabalho

A segunda indica que 
alguns aspectos o 
depreciam.

Responsabilidade, ética e 
comprometimento estão entre 

os principais fatores que 
influenciam a postura profissional.



Benefícios de se manter 
uma postura profissional

A postura de um 
profissional é 

como a 
identidade de um 

trabalhador.

Espécie de 
currículo 
da vida 

real.

Fica evidente quais são ou 
deixam de ser os atributos.

Assim, a postura profissional 
pode ser observada no 
momento da seleção.

Traços de 
personalidade, preferências e 

condutas adotadas são levadas 
em consideração por um 

recrutador.
Portanto, é ideal essas 
características sejam 

condizentes e alinhadas aos 
valores da empresa.

Pensando nisso é que muitas 
organizações investem 

regularmente em treinamentos 
para seus colaboradores.



Grandes parte das 
empresas, inclusive, poss
uem um código de 
conduta.

O material 
é, comumente, apresentado 
ao profissional no momento 

da contratação, mas as 
diretrizes contidas nele 

devem ser seguidas 
durante toda a carreira na 

organização.

Para quem não conhece, o código 
de conduta costuma estabelecer 
orientações relacionadas a uma 
boa convivência com os demais 

colegas, regras para o uso dos 
recursos, dresscode(código de 

vestimenta) e boas práticas fora da 
empresa.

Ainda que seja 
imprescindível segui-lo, ser 
um observador atento da 
cultura da empresa pode 
ser uma estratégia mais 

eficaz, uma vez que muitos 
hábitos mantidos são 

difíceis de documentar.



Dicas para uma boa 
postura Profissional:

Vista-se 
profissionalmente e 

seja pontual:

Enquanto advogados precisam seguir um
dresscode mais formal, outros 

ambientes permitem maior flexibilização 
na hora de se vestir, como agências de 
publicidade e escritórios de arquitetura.

No entanto, bermudas, camisetas 
e decotes costumam demonstrar 
falta de profissionalismo em 
qualquer área.

Além da vestimenta, a 
pontualidade é outro fator 
que só acrescenta.
Ser pontual demonstra 
compromisso e valorização 
do tempo alheio.



Mantenha o bom 
humor e trate a 

todos igualmente

Ser uma pessoa simpática com 
todos é primordial e o ajudará a 

manter uma boa relação com seus 
colegas.

No entanto, tudo tem limites.
Ter bom humor não significa fazer 
piadas o tempo todo, por exemplo.

Respeite a política 
da empresa e leve 

seu trabalho a sério

Fique atento aos prazos e metas a 
serem cumpridos.

Demonstre comprometimento com 
suas atividades e bom relacionamento 

com sua equipe.
Evite falar mal da empresa para seus 

colegas, envolver-se em fofocas e 
tratar de assuntos pessoais durante o 

expediente.



Postura profissional no 
processo de contratação

Vale também analisar se 
os valores da empresa e 

sua cultura organizacional 
vão ao encontro do que 

você acredita.

A postura profissional 
é algo tão importante 
no meio empresarial, 
que já começa a ser 

avaliada no momento 
do recrutamento.

É muito comum o entrevistador fazer 
perguntas de cunho pessoal ao candidato, 
como quais são seus hobbies, valores e 

a opinião sobre outras experiências 
profissionais.

Com isso, é possível traçar 
um perfil do tipo de pessoa 

que o candidato aparenta ser.
Portanto, é fundamental se 

preparar para uma entrevista 
de emprego, pesquisar sobre 
a empresa, ser pontual e se 

vestir adequadamente.

Esses pequenos passos 
podem te ajudar a ficar mais 

tranquilo e confiante no 
momento da seleção.

Algumas áreas, como 
Psicologia, Direito e 

Medicina, possuem suas 
próprias condutas éticas.

No entanto, cada 
profissional pode construir 

sua própria postura, 
baseando-se em seus 

valores e adotando 
atitudes que façam sentido 

à sua realidade.



Dicas de comportar em uma entrevista de emprego:

1.Conheça a empresa
Não tem como se dar bem em uma entrevista de emprego sem conhecer a empresa antes. Sendo 

assim, pesquise sobre ela, conheça seus produtos e serviços, seu histórico no mercado, seus concorrentes e 
planos para o futuro.
Com esse conhecimento você será capaz de travar um diálogo mais proveitoso com o recrutador e também 
de fazer perguntas sobre o ambiente de trabalho, possibilidade de crescimento e benefícios, por exemplo.

2. Cuide do seu vestuário
Uma das questões cruciais sobre como se comportar em uma entrevista de emprego é o vestuário. Que tipo 
de roupa usar neste momento decisivo?
Você terá uma ideia bem melhor de que tipo de roupa usar na entrevista se fizer o exercício anterior: 
conhecer a empresa.
Se a cultura da organização é mais jovem e descolada, como uma agência de marketing, a roupa pode ser um 
pouco mais despojada, como uma calça jeans, sapato e camisa polo.
Por outro lado, se você está se candidatando para uma empresa cuja cultura transmite tradição e seriedade, 
o ideal é usar um terno e sapatos sociais.



3. Deixe o recrutador falar

A ansiedade pode impactar de forma negativa o que você quer dizer na entrevista de emprego. Portanto, 
controle-se na hora de dialogar com o recrutador.
Deixe que ele fale primeiro, que ele conduza as perguntas. Responda de forma sucinta e direta, sem dar voltas. 
O tempo é precioso para quem está em busca de um novo profissional para fazer parte do time.

4.Demonstre interesse
Muitos candidatos, quando não sabem muito bem como se comportar em uma entrevista de emprego, ficam 
limitados a responder as perguntas do recrutador.
A sensação que se cria é de que você está sendo interrogado e o ambiente fica desconfortável para ambos. 
Portanto, nada de ficar calado esperando ser sabatinado! Interaja com o entrevistador, faça perguntas 
também.
Dessa maneira, o recrutador saberá que você está realmente interessado na vaga e fez a sua lição de casa, 
buscando conhecer melhor a empresa e seu futuro ambiente de trabalho.
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