
ETIQUETA PROFISSIONAL

 

“A elegânciaé um upgrade da eficiência." LucíliaDiniz

TREINAMENTO



 
Quem somos

 

Pesquisa recente divulgada pelo McKinsey Global Institute 
aponta que: Faltarão 40 milhões de pro�ssionais quali�cados
no mundo até 2020. O Brasil, �gura como segundo país que 
mais sofre com a escassez de pro�ssionais quali�cados, e se-
gundo o estudo este é um desa�o vivenciado por 71% das 
empresas do país.

Este é um dos principais re�exos de um país, que vai bem ao que tange a economia, mas muito 
mal no quesito educação, uma vez que a correlação entre o crescimento econômico e a formação de
pro�ssionais, além de de�citária, é de má qualidade. Assim 90% dos líderes no Brasil, enfrentam 
um grande dilema pela falta de quali�cação. Preocupadas com a baixa quali�cação da mão de obra 
brasileira, 76% das empresas investem em programas de treinamento para seus pro�ssionais. 

É o que mostra um estudo realizado pela Amcham (Câmara Americana do Comércio). Segundo 
ainda esta pesquisa, além dos treinamentos, 60% das empresas subsidiam cursos externos para a 
capacitação de seus funcionários, enquanto 40% desenvolvem parcerias com centros de formação.
Os recursos investidos devem-se a um motivo principal: a preocupação com a modernização e a 
manutenção do nível de competitividade. Com uma competição cada vez mais acirrada a cada ano 
que passa, as empresas precisam produzir e vender produtos diferenciados para consumidores 
cada vez mais exigentes.

Daí a necessidade constante de investir em treinamentos – sejam eles mais voltados para o apri-
moramento técnico ou tecnológico (como é mais comum nos setores químico/petroquímico e mine-
ração/metalurgia/siderurgia), ou concebidos para modi�car o comportamento das pessoas (como 

                   
                              

                                                                   É comum as pessoas tratarem com estranheza o termo eti-
                                                                   queta  empresarial, não tendo a real noção da importância que 
                                                                   os pro�ssionais de uma empresa possuam  esse tipo de 
                                                                   etiqueta.
 
                                                                  Segundo pesquisas de Stanford (USA) o sucesso para conseguir
                                                                  se manter em um emprego em ritmo de ascensão depende 85%
                                                                  das  habilidades pessoais (comportamental) e 15% dos conheci-
mentos técnicos e quali�cações. "Formamos uma opinião a respeito de alguém baseados em 55% 
no aspecto visual 38% na maneira como a pessoa fala e apenas 7% no conteúdo do que é dito." 

Um estudo da universidade americana de Harvard que mostra que dois terços das demissões nas 
empresas são causadas por di�culdades de relacionamento com os colegas, no que a falta de etique-
ta empresarial se mostra fundamental. Isso explica porque pessoas altamente pro�ssionais e com-
petentes no que fazem acabam sendo demitidas de suas empresas e outras nem tão competentes 
assim permanecem, atingindo promoções e melhores oportunidades de carreira. Logo, podemos 
concluir que competência técnica não é tudo e que aquelas pessoas que não têm uma boa habilidade
para criar relacionamentos, ou seja, etiqueta no convívio, acabam tendo menores chances de 
sucesso.

Etiqueta Empresarial é um conjunto de cerimônias usadas no trato entre pessoas e empresas, regi-
das pela boa educação, bom comportamento, convenções sociais, ética pro�ssional e prescrições 
o�ciais. Seu objetivo é reduzir, ao mínimo, os con�itos, preconceitos, atritos, dúvidas, suspeitas e 
mal entendidos entre o público e as organizações, criando um clima de conhecimento, compreensão,
con�ança, cooperação e parceria entre as partes que se relacionam.

Todas nossas soluções são orientadas para resultados sustentáveis.

A Progrhedir - Desenvolvendo Pessoas e Organizações é especialista no desenvolvimento de
pessoas e utiliza as melhores e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano.

Tem como missão proporcionar às pessoas e organizações desenvolvimento contínuo, ajudando-as 
a alcançar resultados extraordinários e sustentáveis. 

Conceitualmente, PROGREDIR, também, como “progresso”, vem do latim gradus, “passo", avançar,
mudar para melhor. O objetivo inicial era ajudar as pessoas a "mudar para melhor". Em 2013 a 
Progredir ampliou seu escopo e passou a desenvolver projetos voltados para o Desenvolvimento 
Humano mais bem elaborados e pautados nas melhores e mais modernas ferramentas de Gestão do 
Comportamento Humano disponíveis no mundo, em função das necessidades e demandas do 
mercado. A inserção do "RH" no nome da empresa, veio para reforçar o foco no desenvolvimento 
humano, sua paixão por pessoas e enfatizar que, todas as nossas soluções são elaboradas e desen-
volvidas tento como foco o bem mais preciosos das organizações, as pessoas. 

A Importância de Investir em Treinamento e Desenvolvimento



Objetivos
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   Aprimorar a convivência do funcionário em seu ambiente de trabalho e perante a sociedade, au-
mentando sua autoestima e promovendo seu crescimento em benefício próprio e corporativo

   Preparar o participante para portar-se adequadamente em qualquer situação ou ambiente pro-
�ssional

   Combinar teoria e vivência mostrando como o pro�ssional de sucesso constrói sua imagem pesso-
al com equilíbrio estético, conhecimento técnico, competências e com etiqueta nos relacionamen-
tos interpessoais. 

   Preparar o participante para portar-se adequadamente em qualquer situação ou ambiente pro-

   Aprimorar a convivência do funcionário em seu ambiente de trabalho e perante a sociedade, au-

 Investir em Treinamento e Desenvolvimento. Essa é nova realidade nacional!

Treinamento Etiqueta Pro�ssional

ocorre nos setores de prestação de serviços). Estes dados mostram a importância de investir no de-
senvolvimento do capital humano. Entretanto, esta é uma questão ainda maior, pois ao investir nas 
pessoas, as empresas estão assumindo também sua responsabilidade social em colaborar para a qua-
li�cação da mão de obra nacional. Isto impacta diretamente na realidade econômica, educacional, 
cultural e social do nosso país, e proporciona aos treinamentos com foco em desenvolvimento de 
habilidades técnicas e comportamentais, conhecimentos a que não tiveram acesso antes e maximi-
zação dos resultados.



   Aprimorar a convivência do funcionário em seu ambiente de trabalho e perante a sociedade, au-
mentando sua autoestima e promovendo seu crescimento em benefício próprio e corporativo

   Preparar o participante para portar-se adequadamente em qualquer situação ou ambiente pro-
�ssional

   Combinar teoria e vivência mostrando como o pro�ssional de sucesso constrói sua imagem pesso-
al com equilíbrio estético, conhecimento técnico, competências e com etiqueta nos relacionamen-
tos interpessoais. 

   Combinar teoria e vivência mostrando como o pro�ssional de sucesso constrói sua imagem pesso-

    Conjunto de boas práticas que evitam que o pro�ssional cometa gafes, sejam elas relacionadas à 
maneira de se vestir, ao comportamento, a pontualidade, postura, educação e cordialidade.

   É o modo de agir e de portar diante das situações e do ambiente que o cercam. 

   A etiqueta tem o intuito de padronizar o comportamento em prol das efetivas relações humanas.

Conceitos

Pro�ssionais de setores de alta convivência, gestores, secretárias, atendentes, telefonistas, equipes 
de telemarketing, vendedores, en�m, pro�ssionais ou estudantes de todas as áreas que queiram 
aprimorar sua postura nas diversas ocasiões pro�ssionais. 

Público Alvo

•Melhora no relacionamento interpessoal;
•Melhora no clima organizacional;
•Aumento na produtividade;
•Melhora no marketing pessoal;
•Melhora no comportamento;
•Maior engajamento da equipe;

•Retenção de talentos;
•Diminuição na rotatividade de funcionários; 
•Redução de con�itos;
•Redução de preconceitos;
•Melhora no trabalho em equipe;
•Autoconsciência.

Bené�cos

Programa

Vocabulário Apropriado a convivência proossional

A utilização de vocabulário adequado sem tornar-se prolixo;
A não utilização de gírias;
O cuidado do vocabulário técnico com seu público alvo;
O diálogo claro e educado entre colegas;
Conversas paralelas.

Vestuário indicado a cada situação

Roupas para o dia a dia de acordo com a função;
Roupas para reuniões de negócios;
Uniforme de trabalho como cartão de visitas da empresa;
Higiene correta do vestuário.

A importância do bom Marketing Pessoal

Higiene pessoal;
Como apresentar-se em diferentes ambientes;
Descobrindo seu estilo;
Network, ferramenta importante para o presente e futuro.

O bom Atendimento ao Telefone

Sorrir com a voz;
Demonstração de interesse ao interlocutor;
Respostas claras;
Como empreender questões com delicadeza.

Simpatia e Empatia, a chave da boa reciprocidade

Educação e paciência;
O bom ouvinte retém maiores informações;
Sorrir com os olhos sempre;
Preguiça, jamais.

Ler, estudar, atualizar-se, o crescimento planejado

Planejamento de carreira "noções";
Objetivos, critérios etempo;
Criando prioridades.

A postura ideal em refeitórios e restaurantes

Postura na �la do bu�et;
Talheres, seja amigo deles;
Boas práticas à mesa;
Higiene pré é pós refeições;

Empresa, minha segunda casa

Empresa como segundo lar?
Colega, membro da família?
Chefe, pai ou mãe?
Os objetivos da empresa, são seus objetivos?
Utilização adequada de sanitários;

Utilização adequada das ferramentas da Empresa;
Cuidado com o patrimônio da empresa;
Viagens pela empresa não são passeios;
Cuidado com festas e eventos promovidos pela empresa;

Informação, sua arma do dia a dia

Atualizar-se com os meios de comunicação;
Estudar seu produto;
Conhecer a concorrência.

Consciência ecológica

A utilização com parcimônia dos meios naturais;
Produtos descartáveis no ambiente de trabalho;
Que cidadão você será no futuro
Preconceito, nunca, jamais
Respeitando as diferenças;
Raça;
Credo;
Sexualidade;
De�ciência;
Grau de instrução;
Relação amorosa entre colegas de trabalho.
Como evitar relacionamentos entre colegas;
Se estiver relacionando-se, como agir.

Etiqueta Pro�ssional nas redes sociais

Nunca falar mal da empesa ou colegas de trabalho;
Fotos sensuais;
Cuidado com informações sigilosas da empresa;
Uso das redes sociais durante o expediente;
“Ainda bem que hoje é sexta-feira”;
Intimidade excessiva com chefes;
Assuntos polêmicos;
Erros de português;
Não falar mal de empregos e chefes anteriores;

Os 10 comportamentos mais inadequados no ambiente de trabalho

A Fofoca;
O Reclamão;
O Atrasado;
O Cricri;
O Folgado;
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O Grosseiro;
O Mal Humorado;
O Mentiroso;
O Mal Vestido;
O Livro Aberto.



*pode haver variação para mais dependendo da turma.

Carga Horária

São 08 horas. Com certi�cação



Con�ra algumas empresas que con�am em nosso trabalho:



relacionamento@progrhedir.com.br

www.progrhedir.com.br

facebook/progrhedir.com

/Progrhedir Desenvolvendo pessoas 
e Organizações

@progrhedir

  65 3052-2115 - Progrhedir
                                                    

Canais de Atendimento


