
como construir uma 
imagem profissional 

autêntica



Imagem é um tema 
complexo e delicado
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“
A imagem que reflete o espelho 
não pode se sobrepor à imagem 
de nossas atitudes, de nossos 
gestos generosos, do nosso 
interesse em colaborar para um 
mundo melhor 3



Antes de ser um 
bom profissional,
seja um ótimo ser 
humano
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Marcelo Leite Barros
Gerente de Treinamentos na Meta

Agilista criativo, curioso e detalhista, louco por música, 
cachorros, tatuagens, batata frita, praia, cultura organizacional, 

comportamento humano e fã do Batman. 
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Autoconhecimento
Quem sou eu de verdade? 

O que quero fazer nesse mundo?



A Roda da Vida

Ferramenta utilizada em 
processos de Coaching para 
apoiar as pessoas a identificar os 
pontos da sua vida que estão em 
harmonia, suas prioridades e 
aqueles que precisam de atenção 
e cuidado
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Reconhecendo suas Qualidades
Articulado 
Acessível 
Leal 
Calmo 
Capaz de cumprir 
prazos
Animado
Líder 
Metódico 
Bem-humorado

Capaz de trabalhar só
Capaz de trabalhar em 
equipe
Cauteloso 
Proativo
Atento 
Sensível 
Coerente
Versátil
Verdadeiro

Pontual 
Competente 
Determinado
Perspicaz 
Preparado 
Questionador
Responsável 
Confiável 
Envolvido
Prestativo

Positivo 
Organizado
Dinâmico
Otimista
Educado
Inovador
Generoso
Flexível 
Autêntico
Confiante



Desafio Puro
Estilo de Vida
Dedicação a Causas
Segurança e Estabilidade
Criatividade Empresarial
Autonomia e Independência
Competência Técnica e Funcional
Competência Administrativa Geral

Âncoras Profissionais
Edgar Schein
Psicólogo suíço 
Pai da “Cultura Organizacional”
Teste de 40 perguntas
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Myself in a Box
E se você fosse um produto? O que esse 
produto oferece? Por que alguém deveria 

compra-lo?
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A Caixa

⋆ Qual o slogan desse produto chamado “Você”?
⋆ Quais são os benefícios e diferenciais?
⋆ Do que ele é feito?
⋆ Existem cuidados que devam ser tomados?
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Será que você...
⋆ Não está reproduzindo o que dizem que é correto?
⋆ Está vestindo roupas da moda por que todo mundo veste?
⋆ Está aplicando seu dinheiro no que realmente gosta?
⋆ Prefere um bom vinho, mas bebe cerveja em boteco por que 

todo mundo vai?
⋆ Fez escolhas por você ou para ser aceito?
⋆ Está em paz consigo mesmo?
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Cause sempre uma boa 
impressão
Seja coerente
Seja você mesmo
Pontualidade
Seja transparente
Destaque seus pontos positivos
Expresse-se

Como melhorar minha Imagem 
Pessoal?

Demonstre seu talento
Seja flexível
Peça feedback
Assuma seus erros
Crie relacionamentos com 
outras pessoas
Utilize as redes sociais com 
constância e discernimento
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Imagem Profissional
Atitudes que compõem a imagem 

profissional



Conhecimento de
si mesmo

Nossa imagem é construída por 
nós mesmos. Conheça-se para 
projetar-se!
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Apresentação
pessoal

Preocupação não é escravidão e 
demonstra respeito pela situação. 
Quebre as regras aos poucos e não 
choque de cara
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Comunicação 
eficiente

Clareza e coerência gera diferencial 
competitivo
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Elegância &
gentileza

Seja acessível, generoso, empático 
e atento com todos à sua volta
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Não deixe sua
essência 

Onde há verdade há credibilidade! 
Buscar nossa essência, validá-la e 
respeitá-la nos dará consistência 

humana incomparável

19



Inteligência
social

Usamos empatia para compreender 
as pessoas?

Somos pessoas de fácil convívio?
Como nos relacionamos com o 

mundo a nossa volta?

20



Compotamento Social
Ser elegante não é apenas uma questão de 

vestuário



Por favor e Obrigado
Desculpe-se
Cumprimente todos que 
conhecer
Respeite a todos
Agradeça sempre que puder
Não interrompa diálogos

Comportamento Social
Cumpra o combinado
Saiba se apresentar
Olhos nos olhos
Cuidado com gírias e palavrões 
em excesso
Autocontrole (ou Nossa Senhora 
da Opacidade, rogai por nós!)
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Suas roupas dizem 
quem é você!
Respeite as regras e quebre as regras,
uma de cada vez!
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Atenção diferenciada
Mantenha-se atualizado
Respeite a privacidade da sua 
rede
Não espere gratidão ou retorno 
imediato
Faça-se presente, não caia no 
esquecimento

Networking
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Como e para onde 
você quer ir?
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Na verdade
somos uma incógnita
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Sua visão só pode ser colocada em prática se 
você a expressa em voz alta!

Se a guardar para si, ela permanecerá um
fruto da sua imaginação
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