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Guiaprático

.
Para prevenir gaffes na vida prrjissirma~ leia os
crmselhos de uma especialista na matéria.
AnaRitaRamos

A

superficialidade
esconde
sempre algo de sério, afirmou
em tempos a escritora Agustina Bessa Luís. Não são só os

eventos sociais que exigem etiqueta e cortesia. Os compromissos profissionais também - as nonnas
protocolares - que não são mais do que
instrumentos e técnicas para preparar e
executar cerimónias privadas, públicas ou
oficiais. Há muita gente que, chamada a
cargos de responsabilidade, tem dúvidas
sobre a solidez dos seus códigos de comportamentos e hesitações quanto às subtilezas destas regras protocolares.
«O protocolo pennite uma correcta relação entre as pessoas que participam nos
eventos, facilita a comunicação entre elas,
respeitando as hierarquias e evitando deslizes desnecessários», afinna Isabel Amaral"Uma das mais requisitadas especialistas em questões de comunicação, imagem
e protocolo empresarial. «Acima de tudo,
o protocolo facilita a vida. O conhecimento destas regras continua a ser tão importante como é, para os condutores de automóveis, o conhecimento do código da
estrada. Do que se trata é que cada um caminhe sem chocar (com) os outros»,
acrescenta, com um sorriso rasgado. Entre 1989 e 1995 Isabel Amaral foi assesso-

ra cultural do então
primeiro-ministro,
Cavaco Silva, e depois disso lançou-se
na consultoria, colaborando com empresas e organismos
oficiais na organização de grandes eventos, como as cerimónias de inauguração
do Porto 2001 - Capital Europeia da
Cultura. No seu rol
de clientes constam
empresas como a
Boston Consulting
Group,
Emst &
Young, TAP, Portugália, Brisa ou Cimpor, além de diversos
ministérios e autarquias, instituições de fonnação profissional e universidades, em Portugal e Espanha. Entre outras actividades, publicou os
livros «Imagem e Sucesso - Guia de Protocolo para Empresas» e «Imagem e Intemacionalização - Como Ter Êxito no
Mercado Global».
Este guia de protocolo empresarial será
útil para esclarecer dúvidas e transmitITsi-

o protocolo
empresarial
estabeleceuma
~rdemque
facilitaas
relações.Não
complica,
simplifica.Evita
embaraços
nais para fora da empresa de que a sua companhia, além de sóli~ está amunada. Isso gera
confiança e - não duvide
- potenciaos seusnegócios. Oscar WJldedizia que «estar dentro da alta sociedade é
apenas um aborrecimento, mas estar fora
dela é uma verdadeira tragédia». Sem ir tão
longe, Isabel Amara! acredita que o protocolo empresarial é uma arma preciosa para o sucesso de qualquer empresa. Tome
nota de algumas situaçõesmais frequentes,
e de como ultrapassar os embaraços.
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Reuniões
detrabalho
.Quando oassuntoé profissional,
recomenda-se
respeitar
otempoalheio.Atrasoscriamumclima
exigem
desagradável
logodeinício- nomínimo,
explicações.
Alémdedeselegante,
podemdar-lhea
famadeprofissional
poucosério.Sea reunião
for
intema,nãoprecisadechegarcomantecedência:
bastaserpontual.Quanto
àsreuniões
forado
escritório,
é bomaparecer
umpoucoantes.Mas
espereatéà horadareuniãoparaseranunciado.
.0 idealé jamaismanterumvisitanteà espera
maisdoquecincominutosalémdahoramarcada.
Senãotiveroutraalternativa,
váatéeleejustifique
pessoalmente
oatraso.Oferecer
umcaféouuma
revistaé umgestosimpático.

..Quando a.reuniãoé com mais do que uma

pessoa,
evocêchegaquandoelajá começou,
entre
silenciosamente.
Nofinal,justifique-se
doatraso.
Equeo motivosejaválido!
.Se nãosabeondesesentar,esperequea
secretária
ouoexecutivo
queconvocou
a reunião
indiqueo seulugar.Seissonãoacontecer,
eviteas
cabeceiras
damesa,queusualmente
sãoocupadas
pelaspessoasqueirãopresidiraoencontro.
.Se éo leitorqueconvocaa reunião,
e oseu
escritório
é umdaqueles
open-space
semmuita
privacidade,
emqueassalasdereuniões
sãode
vidro,tenhaocuidadodecolocaro clientedecostas.

.

.Telemóvelindiscreto.
Vocêaindatemcoragem
de
entrarparaumareuniãocomotelemóvelligado?
Se
estiverà esperadeumtelefonema
realmente
importante,
devepedirautorização
paramantero
aparelholigadodurantea reunião.Eo mínimo.
.lntenupçõ8s.Deformadelicada- efirme- peça
aoseuinterlocutor
queodeixeterminardefalar.

.Se a reuniãocomeçou
atrasadaevocêtemum
compromisso,
explique
a quemestánocomando
queprecisadesairumpoucoantes.Feitoisto,
sente-seestrategicamente
paraseir emborasem
atrapalhar
osoutros.Quando
chegara hora,acene
paraochefeouo «dono»
dareuniãoe saia
discretamente.

Blusassem mangas?Nãotem profifema,desdeque nãosejam muiIDlIecotadas.

~Não~

.~ém
nobranco.
.~u~a.~r~u~ ~~.I aqu~lq.~er
~ancha
d
prov~~~

o quefazercom
oscartões
devisita
. Evitedobrar
oscantos
doscartões
- exceptoquando pretendeque não sejam
utilizadosparamaisnada.É,porexemplo,
o casodosenterros.«Quando
deixao
cartãonumabandeja,à entradadaigreja,deveserdobrado,paraqueninguém
façadeleumusoindevido»,
explicaIsabelAmara!.Porisso,quandoentregaum
cartãoemmãosa alguém,nuncadevedobrá-lo.«Demonstra
nãoconfiarnouso
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que a pessoafará do cartão que lhe foi entregue.»
. Se nãotiver cartõesda empresa e estiverem iníciode carreira, podemandar
fazer cartõesde apresentaçãoapenascom o seu nome, morada,telefonee e-

.

-mail. Atenção:por amor de Deus,não escreva«Eng.AntónioSantos».

Naslinhasimpressas,
deveriscaro cargo(eo apelido,sehouvermais
intimidade)
e,a seguir,escrevera mensagem.
. Omelhoré trocarcartõeslogonoiníciodareunião.Assim,perm~eà pessoa
tersemprepresenteo seunomepróprioe evitarembaraços.

Cumprimentos
' '

,

noescnano
t

. Algumasmultinacionais
aboliramostítulos
académicos
e instituiramotratamentopelonome
próprio.«Massetrabalhanumaempresa
tradicional,devetrataraschefiaspelotítulo
académico
oupelocargo»,lembraIsabelAmara!.
. SetiverdelidarcomummembrodoGoverno,
escusadeusaro ultrapassado
,<suaexcelência».
Bastadizer«senhorministro»,porexemplo.
Mas,
Quando
sedirigeporescritoa umgovemante,
o
«excelência»
é dapraxe:«SenhorMinistrodas
Finanças,Excelência.»
Ou,nosubscrito:«Sua
Excelência,
o MinistrodasFinanças.»
. «Otratamentopor'você'incomodamuita
gente»,afirmaIsabelAmaral,emjeitodeaviso.«É

"

,

j

preferível
tratarpelonomepróprio.~~,
"

. Nãocumprimente
oscolegqs,ê6m~u,,[ÍJbeijinho
ouapertodemão.Um«bomqia~;:~'sUficié'rite.
I1";t,,~',;Ji~l:i!j "

Jantaresemsuacasa
. Convideaspessoasumasemanaantes,para
dartempoparaQueseorganizem.
. Oconvidado
dehonradevesero últimoa

casadevemreceber
todospessoalmente.
Éusualosconvidados
levaremalgoparaa dona
dacasa,comofloresouchocolates.
Nocasodas
flores,devepô-Iasdeimediatonumajarrabemà
vista.Oschocolates
devemserservidoscomo

chegar.Destemodo,peçaaosoutrosconvidados
parachegarem
umpoucomaiscedo.Osdonosda

café.Selhetiveremoferecido
vinho,sódeveser
abertosechegarparatodososconvidados.

.

i~'.X't~~;
,..i';,~Y";U:i
.. Duranteojantar,eviteá~s.éltqspolémig9~.;
Para
acautelarconversas
indesêj~qàs,
prq~eda~atodas
asapresentações.
Sóa~s,i~.êvif.êrásitú~çÕegi
embaraçosas,
comoa qúe;,Víveu
Jsabél&ni~f;?I:
numjantaremsuacasa,umâhjase~ssóasçrfão
sabiaQuea outraeraumministrÓe;àjss~'algo
desagradável
sobreo Governo...~,' ~,

','.,

Comunicar
viae-mail

.

Nocódigocibemético,é importantecompormensagenscurtas,não
abusardoterminalda empresaparausopessoale sergramaticalmente
correcto.Paranãocausarconflitosinternos.

. Escreva
textosdeleiturafácile abordesóumassunto.«Sea mensagem
for
muitoextensa,é preferível
mandá-Iacomodocumento
anexoe uma

comunicação
dotipo:'Paraapreciação
e comentário'»,
explicaIsabelAmara!.
. Separeosparágrafos
porlinhasembranco.Nãoescrevasóemmaiúsculas,
Quedevemserreservadas
paradarênfasea algumaspartesdotexto.
Maiúsculas
sãogritos,alertaIsabelAmara!.Enadadeixapiorimpressão
doQue
umamensagem
cheiadegralhas.Nuncamandeumamensagem
sema reler.
. Sejaeducadoemtodosose-mails,massemexageros
protocolares.
«O
correioelectrónico
é Quasetãoinformalcornoumtelefonema,
masficaescrito
comournacarta.»
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