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DEDICATÓRIA

Este trabalho é dedicado à
MARIA AUGUSTA NIELSEN E A LENDA DE UMA BENGALA
Não se pode falar de formalização de ações de Convívio Social sem falar de Maria Augusta
Thurmann Nielsen e sua lendária bengala.

MARIA AUGUSTA E A SOCILA

Nascida no Rio de Janeiro, em
06/05/1923, Maria

Augusta

começou

sua

carreira quando tinha 16 anos, numa casa
chamada M.C.Modas. Seu pai morreu nessa
época. Ela era a mais nova de seis filhos.
Quando quis desfilar, as próprias irmãs
achavam que aquilo não era para moças de
família, mas sua mãe a apoiou e ela foi em
frente. Estudou em Nova York, na “Lucky” e
no “Powers School”, para aprender o que se
passava

nos

mais

famosos

cursos

de

comportamento. Casou-se em 1948, com o ator
Jardel Filho (1927-1983). Ficaram casados por
Martha Vasconcellos, Miss Bahia,

cinco anos e depois de separados continuaram

Miss Brasil e Miss Universo 1968,

sendo grandes amigos. Maria Augusta casou-se

teve o apoio de Maria Augusta

novamente e separou-se. Não teve filhos.

para o êxito do seu reinado.
(Foto: Manchete)

Maria Augusta Nielsen fundou a SOCILA, Sociedade Civil de Intercâmbio Literário e Artístico,
em 1953, e treinou as candidatas ao título de Miss Brasil, de 1958 até 1976. A SOCILA era uma
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escola para modelos, na época uma profissão malvista. Motivo: com o fechamento dos cassinos
por Getúlio Vargas (1882-1954), os desfiles foram invadidos pelas coristas desempregadas. As
moças bem nascidas, que até então faziam esse trabalho, se retiraram.

Maria Augusta dizia que teve muita sorte. Quando a primeira dama do país Sarah Kubitschek
(1909-1996) a procurou para ensinar postura às suas filhas Márcia (1943-2000) e Maria Estela
(Maristela), ganhou página inteira do jornal O Globo. A propósito, Maristela foi adotada aos
quatro anos de idade e conta situações emocionantes de sua vida no livro Simples e Princesa
(Editora Siciliano, 2006).

Graças às aulas que dava às filhas do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976),
a SOCILA virou uma coqueluche, mas legalmente não tinha ainda como enquadrar sua atividade.
Isso só aconteceu em 1957, quando o Presidente criou uma lei regulamentando os cursos
profissionalizantes. A proposta de Maria Augusta era a de criar modelos de classe e brasileiras. A
primeira brasileira que Maria Augusta Nielsen preparou foi a cearense Florinda Bolkan, nome
artístico de Florinda Bulcão, logo depois veio Ilka Soares.

A mais famosa cinderela treinada por Maria Augusta foi Josepha, cujo nome verdadeiro era
Josefa Domingos Soares, empregada doméstica, natural de Itabaiana, Paraíba. Josepha, que
morreu na Itália em 31/07/2009, era uma negra belíssima. Foi modelo na Europa e desfilou para
Pierre Balmain (1914-1982). Passou a se chamar Josepha Massimo quando casou com o nobre
italiano Vittorio Emanuele Massimo (1911-1983), Principe di Roccasecca dei Volsci, tornandose Princesa di Roccasecca dei Volsci.

Hoje, para muitos, soa estranho a história de uma senhora com uma bengala fazendo a marcação
de um desfile de Misses em um ginásio de esportes chamado Maracanãzinho. O interesse pelos
concursos de Misses no Brasil atraía tanto a atenção como os jogos da Seleção Brasileira de
Futebol na Copa do Mundo. Em 1964, por exemplo, o concurso Miss Brasil foi assistido ao vivo
por 50 mil espectadores, conforme a revista Fatos & Fotos, de 16/07/1964. Nada disso é invenção,
inclusive a bengala de Maria Augusta
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No início da década de 60, Maria Augusta recebeu uma vaia homérica por ter advertido uma Miss
que ficou mandando beijinhos para a platéia, o que era proibido pelo certame. Em várias situações,
teve que sair escoltada pela polícia, pois as pessoas achavam que ela era a culpada pela derrota das
candidatas.

Em suas lembranças, a coisa que Maria Augusta achava mais engraçada era as mães das Misses,
que em muitos casos mais atrapalhavam que ajudavam. Contava que um problema sério era o
assédio masculino, à época chamados de gabirus. A virgindade era um tabu, e se suspeitassem que
uma Miss tivesse uma aventura, ela era carta fora do baralho.

Ela ensinou ao Brasil a ser elegante. Entre os anos 50 e 70, a empresária Maria Augusta Nielsen
ditava o que era de bom tom em sociedade.
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PREFÁCIO:

Este trabalho resume a experiência da professora, esposa de diplomata e socialite
atuante, em mais de 4 décadas de convívio social, e serviu como documento de
referencia a curso na Paroquia de São Vicente, no bairro do João Paulo, em São
Luis.
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1. INTRODUÇÃO:
1.1.

Significado – Convivência Social:
Convívio Social
Convivência Social
Conviver Social
Com Viver = Viver com outrem = Regras

2. CÓDIGO DA CONVIVÊNCIA SOCIAL:
Etiqueta é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são
estabelecidas a partir do bom senso e do bom gosto. Diferentemente do que muita gente
pensa, essas regras não são privilégios de determinada classe social; qualquer pessoa pode
aprendê-las e fazer delas uma ferramenta a seu favor. É importante considerar que nesse
mundo altamente competitivo, a pessoa que cultiva os bons modos tem mais chances de
ascensão pessoal e profissional. Todo homem bem-sucedido sabe disso. Esse tipo de
comportamento — fino e de bom gosto — com certeza faz a diferença entre o sucesso e o
fracasso; entre avançar ou ficar para trás

Etiqueta é um código de convivência social. As regras contidas neste código não devem ser
vistas como mero cerimonial. Devem ser entendidas e vistas como gestos de bom senso,
que facilitam e embelezam a vida. Neste conjunto de formalidades, é necessário distinguir
o seguinte:
Cerimonial – Trata da organização do evento
Protocolo – Regula o cerimonial, determinando a precedência, o tratamento e os
lugares.
Etiqueta – Diz respeito ao comportamento das pessoas.

2.1. Importância:
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Em sociedade, o obedecer a certas regras independe de ter cultura, instrução ou
educação. Não pretendemos fazer nenhum tratado comportamental, longe disso,
nosso objetivo é oferecer “dicas”, normas que facilitam nosso dia-a-dia, evitando
famosas “derrapadas”. Consideramos meio caminho andado o conhecer e dominar
o básico.

Ter boas maneiras não é privilégio de nenhum ser humano. Independente de
qualquer rotulagem.

Errou? Recomece!, dê uma nova chance a si mesmo...
“Somos multideterminados por todas as nossas experiências sociais” (Lahire –
Sociólogo Frances)

2.2. Conhecer e Dominar o Básico:
Palavras mágicas: “obrigado”, “desculpa” e “por favor”, são três expressões
simples que podem transformar o mundo num lugar muito melhor de se viver. Não
é por acaso que as mães devem ensinar aos filhos a usar essas palavras desde cedo.
Crianças que sabem usar essas expressões se transformam em sucesso instantâneo
assim que abrem a boca. Já reparou? Portanto, abuse do “obrigado, desculpe e por
favor”, você só terá a ganhar.

Ser gentil é diferente de ser cortês, afável ou simpático. É algo muito mais sutil, o
fundamento de todas as formas de tratamento de boa convivência social. Ser gentil
pode ser entendido como estar interessado nos pequenos problemas cotidianos nos
outros e fazer o possível para amenizá-los. Não importa se é alguém da família, um
amigo ou alguém que você acabou de conhecer no convívio social, a gentileza é a
maior qualidade de todas. Só não vale ser o gentil profissional, aquele que guarda
na manga um gesto gentil pré-fabricado e usa permanentemente aquele sorriso
mecânico que não sobe aos olhos. Mesmo as pessoas mais ingênuas percebem a
diferença.

ETIQUETA
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A Etiqueta é a arte de boas maneiras e de bons costumes. Compreende um conjunto
de regras, estilos, normas e hábitos, que dão a vida cotidiana uma característica de
harmonia, elegância e distinção.
Atitudes – Devemos ter sempre maneiras distintas e elegantes em cada ato de nossa
vida. Agressividade, nervosismo, arrogância, exibição, destroem qualquer “charme”
ou “verniz” superficial. Mantenha atitudes simpáticas, com segurança e discrição,
quer esteja em publico ou no lar.

2.3. A Voz, A Fisionomia:

O QUE É DESELEGANTE AO CONVERSAR:
1. Gesticular nervosamente;
2. Por a mão na cabeça;
3. O hábito de mexer nos cabelos;
4. Fazer cachinhos nos cabelos com
os dedos;
5. Brincar com as jóias (anel, brinco,
colares)
6. Roer as unhas;

7. Torcer as mãos;
8. Morder os lábios;
9. Arrumar a roupas dos outros;
10.

Bater no ombro das pessoas para

chamar atenção;
11.

Segurar o queixo ou segurar o

rosto.;

2.3. A Voz, A Fisionomia, A Apresentação:
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A VOZ
É um dos fatores mais influentes em etiqueta. Revela muito sobre a personalidade.

Defeitos a corrigir:
1. Falar alto demais:
Fique atenta quando começar a falar. Modere-se ao perceber que sua voz está
em destaque.
2. Falar baixo:
Atenção, para que seu interlocutor não precise fazê-la repetir um assunto várias
vezes.
3. Falar com voz estridente:
Procure um técnico especializado em colocação de voz.
4. Falar com monotonia:
Voz monótona é desagradável. Uma forma de corrigir é ler em voz alta, dando
ênfase a cada frase dita e, se possível, gravar sua leitura. Treine todos os dias.
5. Falar depressa demais:
Defeito muito feminino, que denota nervosismo e agitação. A melhor maneira
de corrigir é pensar calmamente antes de pronunciar uma palavra. Leia em voz
alta.
6. Falar mole:
Um dos piores defeitos. Dá a impressão de falta de segurança e preguiça. A
correção consiste em pronunciar claramente as palavras com os dentes cerrados
exercitando os lábios e a língua.
7. Falar balbuciando ou gaguejando:
Fenômeno nervoso. O organismo perturba e o pensamento foge. Não há
ajustamento normal entre o sentido e a palavra. Procure um professor de dicção.

A FISIONOMIA
O que pensaria você de uma pessoa que estivesse constantemente carrancuda,
sobrancelhas erguidas, a apertar os olhos ou entortar a boca? Essas mímicas são
expressões negativas que devem ser eliminadas, pois podem dificultar, ou até
mesmo acabar seu encanto pessoal.
Uma pessoa com essas características é geralmente invadida por sentimentos
pessimistas, e produz mal estar com sua presença.
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UM CONSELHO: Falar, Calar e tornar a falar no instante preciso. Dizer a
palavra certa na hora certa e calar no momento oportuno

APRESENTAÇÕES:
Regras Gerais:
1. A pessoa que apresenta deve ficar de pé, no momento da apresentação;
2. Quando se apresenta um cavalheiro a uma senhora, o homem deve se levantar e
inclinar amavelmente;
3. A senhora permanece sentada;
4. Somente se levantará quando o cavalheiro for uma autoridade, uma pessoa
idosa ou eclesiástico;
5. O cavalheiro só deverá fazer menção de beijar a mão de uma senhora casada;
6. Á moça solteira, ele apenas inclinará a cabeça;
7. Apresenta-se a cada pessoa em particular, o hóspede de honra ou o
homenageado da festa;
8. Devemos apresentar uma pessoa a outra fazendo a declinação com clareza e nos
referindo a seus títulos e predileções.

2.4. Classificação da Etiqueta:
Classificação – A etiqueta compreende quatro partes importantes:
a) Etiqueta Doméstica
Educação de hábitos e maneiras. É a arte de lidar com a família e os
empregados.
b) Etiqueta Social
Regras essenciais para a convivência em Sociedade (festas, recepções e
comemorações).
c) Etiqueta Profissional
É o comportamento no trabalho (comércio, indústria, serviço publico etc.).
Funcionários em relação aos superiores, subordinados e público em geral.
d) Etiqueta Digital
A internet é um canal muito utilizado pelos brasileiros (80%). Cuidado!
Existem regras de comportamento para a boa utilização dessa ferramenta

Convívio Social
Maria Helena de Araujo Castro

14

2.4.1. Etiqueta Doméstica:

Tratamento com os empregados:
É sempre delicado o relacionamento com um empregado doméstico. Uma
relação profissional com uma pessoa dentro de sua casa. Coisa complicada.

Vejamos algumas recomendações básicas:
1. Não é porque você paga que tem o direito de trata-la mal.
2. Use e abuse do “por favor” e do “obrigado”;
3. Se tiver que mostrar algum erro, mostre. Mas se esqueça de elogiar quando
for bem-feito;
4. Nunca repreenda na frente de terceiros;
5. Peça, não dê ordens;
6. Exija, mas só se der condições adequadas para a realização do trabalho;
7. Muito embora haja um salário, dê gratificações extras por tarefas extras;
8. Dê todas as condições de conforto;
9. Não se esqueça de que os empregados fazem aniversário e não devem ser
esquecidos no Natal.
Lembre-se! Se você respeitar, terá respeito em troca.

Hóspede
Nos defrontamos com duas hipóteses: ser ou ter hóspede. As situações que se
seguem servem para ambas as situações basta que você troque de lado quando
for partir para a prática.

Convidado? O melhor é perguntar para a dona da casa quando a disponibilidade
de cobertor, lençol, toalha etc etc. Em qualquer situação leve o mínimo.
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Seus apetrechos sociais não devem ficar no banheiro; leve-os todas as vezes que
for deles fazer uso e traga-os de volta ao seu quarto. A única chance de deixalos no banheiro é se este for privativo, isto do tipo, suíte. Enquanto qualquer das
situações deixe o banheiro sempre enxuto. Cuidado com os fios de cabelo.

Não coloque os donos da casa na obrigação de fazer sala pra você o tempo todo.
Saia para dar um passeio.

Se não houver empregados, procure ajudar nas tarefas e faça-o com alegria.

Tendo ou sendo hóspede mantenha o espírito esportivo para o que der e vier.

Na medida do possível vá deitar-se antes do dono da casa. Tente acompanha-los
ao levantar.

Não esqueça de deixar sua cama arrumada, antes de sair do quarto.

Para que tudo transcorra de forma natural, não fique imaginando que por ser
hóspede receberá tratamento de hotel cinco estrelas.

Procure não discutir na frente se seu hóspede. Não envolva pessoas de fora em
problemas particulares.

Lembre-se! Não importa quais sejam os seus hábitos. Ao ir visitar alguém,
simplesmente, esqueça-os. Na dúvida siga seus instintos.

Fique atento aos horários das refeições.

O que deve ser evitado diante do Hóspede
1.

Discussão em família;

2.

Castigar as crianças;

3.

Chamar atenção dos criados;
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4.

Fazer comentários maliciosos, referentes a pessoas de suas

relações;
5.

Queixar-se de exaustão;

6.

Tornar-se impertinente com atenções exageradas.

Deveres do Hóspede
1. Ao receber o convite para passar alguns dias em casa de pessoas amigas é
dever comunicar com antecedência de 8 dias a hora e o local da chegada;
2. No caso de não encontrar alguém a sua espera, isso lhe dá a possibilidade de
se dirigir a um hotel, certificando-se mais tarde se houve alguma ocorrência
desagradável com seus anfitriões;
3. Levar roupas adequadas ao local, clima e programação feita. Não se esqueça
seus objetos de uso pessoal;
4. Evite roupas complicadas de lavar e passar, para não criar dificuldades para
a dona da casa;

5. Não se esqueça as lembranças às crianças e aos donos da casa;
6. Na primeira oportunidade, comunique à dona da casa a data de sua partida,
sem insistir muito no assunto. Essa data pode ser adiada, caso seus anfitriões
insistam;
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7. Manter a máxima descrição possível, não se intrometendo nunca nos
assuntos familiares e, quando convidado a opinar, fazê-lo com sobriedade e
sensatez, sem ofender sensibilidades;
8. Evitar presença constante, a fim de tomar a liberdade dos anfitriões,
principalmente quando receberem visitas pessoais.
9. Respeitar a propriedade alheia, mantendo a ordem na arrumação dos
objetos. Não esqueça pontas de cigarros em cima dos móveis, copos usados
etc. Não limpe maquiagem com a toalha de rosto, nem suje de batom
fronhas, lençóis etc;
10. Procure adaptar-se aos hábitos da casa, mantendo-se alegre e simpático;
11. Respeite sempre a hora das refeições, jamais convide amigos para a casa de
seus anfitriões e, no caso de tomar refeições fora, avise imediatamente;
12. Não se esqueça de fazer um convite para uma refeição fora e pagar as
despesas.
13. Responsabilize-se por todas as despesas pessoais, como cigarro,
telefonemas, revistas, remédios e jornais;
14. Chegando o dia do regresso, retribua as atenções, fazendo um convite para
passarem uns dias em sua companhia;
15. Deixe o quarto em perfeita ordem, isto é, como o encontrou;
16. Evite Viajar de madrugada, para não incomodar o repouso de seus
anfitriões. No caso de ser impossível, faça as despedidas na véspera, antes
de deitar;
17. Dê sempre uma gratificação aos empregados, na presença da dona da casa
(deve consulta-la antes);
18. Não se esqueça de enviar flores com um cartão de agradecimento à dona da
casa;
19. No caso de levar joias, dinheiro, objetos de valor, procure guarda-los em
gavetas fechadas a chave, talvez assim evite sérios aborrecimentos;
20. Saia do quarto sempre corretamente vestido;
21. Não apanhe frutas, nem flores nos jardins ou pomares ou geladeiras de seus
anfitriões, sem a autorização dos mesmos;
22. Não converse com os empregados, mas trate-os com delicadeza e absoluta
discrição;
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23. Seja um hóspede atencioso, cortês, informando a dona da casa para onde
vai, e consultando-a sobre o que pretende fazer. Você será sempre benvindo.

3. A ARTE DE RECEBER:

É a oportunidade que tem toda dona de casa (ou jovem da sociedade) de demonstrar toda a
sua classe e todo o seu encanto pessoal.

A dona da casa deverá providenciar e encarregar-se da supervisão geral geral.
a) Arrumação da casa;
b) Musica (melódica, suave);
c) Drinks e salgadinhos;
d) Uniforme dos empregados;
e) Revisar os banheiros (toalhas, papel higiênico, pentes, escovas, algodão, absorvente,
sabonete, agulha, linha, botões)
f) Providenciar comprimidos, local para guardar sobretudos;
g) Revisar a mesa de jantar, o andamento da cozinha;
h) Providenciar e supervisionar refrigerantes em quantidades, de acordo com o numero de
convidados.

Quando a dona de casa recebe:
1. Numa mesa a dona de casa é a autoridade suprema. Não deve levantar-se no meio das
refeições, para atender a telefonemas, nem sentar-se depois dos convidados. Se algum
convidado continuar comendo ela deverá continuar a refeição, esperando que o seu
convidado termine;
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2. Deve-se determinar os lugares de cada pessoa, para evitar constrangimento na hora em
que os lugares forem tomados à mesa. Dar inicio à refeição, começando a comer logo
que todos estejam sentados. Na intimidade, porem, quando numerosos os convidados e
poucas as crianças, a dona da casa pode pedir à sua vizinha de mesa que o faça.
Conversar sobre coisas agradáveis, evitando assuntos que possam se transformar em
discussões. Deve dirigir-se a cada convidado, falando a todos e não apenas o seu
vizinho ao lado;
3. Vigiar o serviço, prevenindo os empregados, se possível, apenas com o olhar, se falta
pão, vinho, da queda de um talher ou guardanapo, ou qualquer outro incidente que
ocorrer;
4. Não elogiar nem pedir desculpas pela refeição servida, não chamar a atenção para a
comida ou vinho servidos;
5. Não dar ordens em voz alta. Compete à dona as instruções gerais para a sua copeira. O
serviçal encarregado desse trabalho, deve dispor de conhecimentos especiais para não
criar embaraços à anfitriã;
6. Não insista com um convidado mais de uma vez na repetição de um prato;
7. Use sempre a campainha para chamar a copeira;
8. Convém que a dona da casa se coloque de maneira a vigiar a porta de serviço;
9. Levante-se da mesa somente após o termino de todos;
10. Nunca sirva café à mesa. Logo que termine o jantar, a dona de casa deve se levantar e
convidar para o cafezinho, dirigindo-se para o “living” ou salão.

3.1.

Arrumação da mesa:

Para centro de mesa podemos empregar:
1. Arranjo de flores;
2. Arranjo de frutas ou os dois juntos;
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3. Peça de louça antiga;
4. Castiçais

VELAS: nunca se usa velas na mesa de almoço, somente na de jantar, acesas e
neste caso a iluminação geral será feita com abajur, isto é, luzes amortecidas.

Material básico para cada pessoa à mesa
1 prato – 1 faca – 1 garfo – 1 copo – 1 guardanapo
1 colher, se tiver sopa – talheres de sobremesa.

A mesa deverá ter, também, 2 ou mais jogos de sal, pimenta e pratinhos de
manteiga; dependendo da vontade da dona da casa.

Paliteiros são proibidos em qualquer tipo de mesa.

Devemos considerar o conforto dos convidados, deixando o espaço de 50
centímetros para cada um.

É aconselhável usar cartões designando os lugares (jantar formal), se o numero de
convidados for superior a 8 ou 10. O cartão deve ser branco com o nome de cada
convidado escrito de próprio punho pela hostess ou a máquina.

O lugar exato para este cartão é dentro do prato, em cima do guardanapo.
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Preparação do Buffet à mesa
1.Prato raso
2.Prato fundo
3.Faca de mesa
4.Faca de peixe
5.Colher de sopa
6.Garfo de mesa
7.Garfo de peixe
8.Garfo de sobremesa
9.Colher de sobremesa
10.Faca de sobremesa
11.Taça de água
12.Tala de vinho tinto
13.Taça de vinho
branco
14.Prato de pão
15.Porta guardanapo
16.Sousplat
17.Prato de entrada

a) O prato: Deve ficar bem ao centro do lugar destinado a cada pessoa, 3 dedos
afastados da borda da mesa.
b) Os garfos: Sempre a esquerda do prato. Existem duas exceções: o garfo para as
ostras e para escargots, que são colocados do lado direito. O garfo para ostras tem 3
dentes e o dos caracóis, dois.,
c) As facas: São sempre colocadas do lado direito do prato, com a lamina de corte
virada para dentro (em direção ao prato). Nunca colocamos mais de 3 facas à mesa;
caso necessite de mais uma, deverá ser colocada na hora de uso. Mesmo quando é
servido um prato que não necessite faca, esta deverá ser colocada à mesa.
d) As colheres: São colocadas do lado direito, depois da faca, no caso de haver sopa
ou consomé.
e) Prato fundo: É sempre colocado sobre o prato raso.
*Consomé – Serve-se da mesma forma que a sopa. A diferença é a louça usada. A
taça do consomé é como uma xícara de 2 alças e vem acompanhada de 1 pires.
f) Guardanapos: Sempre dentro do prato, a não ser no jantar informal, onde a sopa
será servida e o guardanapo ficará do lado esquerdo. Outra forma de ser usado é no
colo, meio desdobrado. Terminada a refeição deverá ficar a mesa, do lado direito,
sem ser dobrado.

Convívio Social
Maria Helena de Araujo Castro

22

g) Louça para pão: Um pratinho do lado esquerdo, próximo ao garfo. Nos grandes
banquetes, é permitido colocar o pão sobre a toalha, do lado esquerdo do prato.
h) Copo para água: Deve ficar em frente ao prato, bem no centro.
i) Copos para vinho: À direita do copo para agua. A sequência certa é primeiro o
copo para água, em seguida, para vinho branco que nas ocasiões formais deve ser
de cor verde.
j) Champanhe: Deve vir com a sobremesa e a taça deve estar à esquerda do copo
para água. No caso da champanhe ser SERVIDA DURANTE O JANTAR, a
arrumação será diferente/; no centro o copo para água e à direita a taça para
champanhe.
k) Pratos para sobremesa: Os pratos para sobremesa são colocados logo após a
copeira ou o garçom terem rapidamente retirado as migalhas da mesa com uma
vassourinha clássica ou um guardanapo (serviço) e recolhidas num prato de metal
ou prata. Os pratos são trazidos com os talheres adequados, seja para queijo ou
fruta.
l) Talheres de sobremesa: Em jantar formal deverão ser colocados lateralmente e no
sentido vertical. Em um jantar informal, em sentido horizontal entre o prato e os
copos, na seguinte ordem: colher e faca, com os cabos voltados para a direita e o
garfo, com o cabo para a esquerda.
m) Lavanda: Muito conhecida como “finger bowl” ou “rince-doigts”. Pode ser servida
em recipientes (formato de tijelinha) de cristal, vidro, cerâmica ou metal. Vem
sempre acompanhada com agua fria ou morna, com uma fatia de limão ou uma
pétala de rosa. Só deve ser usada quando for servido exigir a ajuda dos dedos. O
seu uso não é obrigatório, mas é uma maneira elegante de proceder, principalmente
quando forem servidas frutas (uvas). A lavanda pode ser apresentada com o prato
de sobremesa.
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4.

ETIQUETA À MESA:

Não se deve esquecer que a educação de uma pessoa é medida na mesa. É, portanto,
imperdoável qualquer “gaffe” ou falta grave.
1.

Nunca escolha o melhor, espere que a dona da casa o determine.

2.

Sente em atitude correta, sem recostar para trás. Não debruce sobre a mesa

nem se apoie nos cotovelos. O que se apoia são os punhos.
3.

Use sempre o guardanapo.

4.

Coma discretamente, mastigando de boca fechada e não fale de boca cheia;

5.

Seja tranquila à mesa, não demonstre impaciência.

6.

Lembre-se que não é elegante comentar o que você gosta ou não de comer,

antes ou depois de tomar uma refeição para qual foi convidada.
7.

É deselegante deixar excesso de comida no prato, mas também não é

elegante deixar o prato limpo. Há uma distancia muito grande entre deixar alguma
comida ou limpar o prato.
8.

Após uma refeição, o guardanapo deve ser deixado na mesa ao lado direito,

discretamente, não sendo necessário dobrá-lo.

9.

Não sopre a sopa para esfriá-la e não faça ruído ao tomá-la. A sopa não se

repete

Convívio Social
Maria Helena de Araujo Castro

24

10.

Não se incline sobre o prato, nem baixe a cabeça para comer.

11.

Não se corta pão com faca. O pão é comido em pedacinhos, partido com as

mãos. Não mergulhe o pão no ovo, molho etc. Raspar o prato com o pão é
imperdoável.
12.

Não troque colheres de carne e peixe. Observe com cuidado, mas se for a

algum almoço ou jantar que não tenha talheres adequados, não cometa uma “gaffe”
perguntando por eles.
13.

Pegue com elegância o garfo e a faca. As extremidades de ambos devem

ficar na palma das mãos. Ao usar somente o garfo, este passa para a mão direita
com os dentes voltados para cima. O garfo na mão esquerda fica com os dentes
voltados para baixo.

14.

Conserve os braços com os cotovelos unidos ao corpo o mais possível,

quando estiver cortando os alimentos.
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15.

Não descanse a faca e o garfo sobre a mesa, quando estiver comendo. No

caso de usar apenas o garfo, a faca descansará sobre a parte superior do prato.
16.

Não cruze os talheres quando terminada a refeição, coloque o garfo e a faca

unidos paralelamente, com os cabos voltados para a direita. O garfo com os dentes
para cima e a faca com a lamina voltada na direção da pessoa.
17.

No caso de deixar cair a faca, o garfo ou a colher, não se mostre embaraçada

e não procure apanhá-los. A copeira ou o garçom se encarregarão disso.

18.

A dona da casa só começa a comer depois de todos, isto para qualquer prato

servido. O convidado, depois que a dona da casa for servida, é que dará início à
refeição.
19.

Não esqueça de conversar com os seus vizinhos de lado.

20.

Não se recusa comida numa casa de cerimônia.

21.

Não se deve fazer brinquedo com objetos que estejam à mesa, bolinhas de

miolo de pão etc.
22.

Evite manifestações de gulodice, ainda que o prato esteja delicioso.

23.

Ter sempre gestos discretos, a fim de evitar desastres como: derramar água,

vinho, comida, talheres, no chão, mesa, vizinho, ou sobre si mesma.
24.

Não se dirija aos empregados. Necessitando de algo, peça a dona da casa.

25.

Não devemos deixar os dedos levantados, ao usarmos o copo ou xícara.
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Como usar os talheres

1. A colher de sopa deve ser usada ligeiramente inclinada, dentro do prato,
retirando o líquido aos pouquinhos, apenas a quantidade para uma
colherada de cada vez. Leve a colher à boca com delicadeza. Não sopre a
sopa e não faça ruído ao engolir o líquido.
2. Não segure o garfo e a faca como lápis. Coloque os cabos na palma da mão
e maneje com o polegar, indicador e o dedo maior. Não corte a comida em
pedacinhos antes de começar a comer. Corte-a aos poucos, à medida que
vai comendo.

3. Se você colocar a faca e o garfo em V sobre o prato, o garçom
compreenderá que ainda não terminou, mas que está fazendo uma pequena
pausa, o que é, aliás, muito educado.
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4. Para indicar que você terminou, coloque os talheres lado a lado em seu
prato poderá ser retirado. Se você não deseja mais nada, una os dedos
suavemente erguidos perto do prato ou mesmo do copo, isto indicará que
você realmente terminou a refeição.

O jantar Intimo
1. Os convites são feitos pessoalmente ou por telefone;
2. A roupa vai depender da intimidade existente entre os participantes;
3. A mesa é arrumada com bom gosto, mas com simplicidade;
4. O menú consta 1 ou 3 pratos. É informal;
5. O horário é a partir das 19:30 horas.

O jantar Informal
1. Os convites são feitos por telefonema ou carta;
2. Convites e hostess vestem traje passeio;
3. O menú constará de 3 a 4 pratos;
4. O horário correto é depois das 22:00 horas.

Jantar Formal
1. Os convites são gravados e merecem resposta;
2. Convidados e anfitriões vestem traje habillé;
3. A mesa é arrumada com extremo requinte;
4. Cartões com nome de cada convidado marcarão os lugares;
5. O serviço é a francesa;
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6. O meu constará de 3 a 4 pratos;
7. O horário é a partir de 20:oo horas

Souper ou Ceia
1. Os convites são feitos por telefone ou pessoalmente;
2. A mesa é arrumada com bom gosto;
3. O serviço pode ser americano ou à brasileira;
4. O horário é a partir das 23:00 horas.

Serviço à Americana
Há dois tipos:
1º Informal Simples (em pé)
2º Informal Elegante (sentado)

1. Os convidados e anfitriões vestirão traje esporte;
2. Os convites serão feitos por telefone ou pessoalmente;
3. A mesa é arrumada com bom gosto e simplicidade;
4. O menú constará de 1 prato completo acompanhado com outros complementos
ou menú variado;
5. O serviço é informal;
6. O horário é a partir das 20:00 horas

Jantar Buffet
1. Os convites são feitos pessoalmente ou por telefone;
2. Os convidados e hostess vestem traje esporte fino;
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3. A mesa é arrumada com requinte;
4. O menu de pratos variados;
5. O serviço é informal: os convidados se servirão sozinhos
6. O horário é a partir das 19:00 horas.

Almoço Típico
Como o nome diz, é um prato originário de um país ou região, com condimento e
temperos próprios.

No Brasil daremos preferência aos pratos típicos dos Estados em lugar de pratos
internacionais: feijoada, vatapá, pato no tucupi, cosido etc, que vem de várias
regiões brasileiras, e que podem ser servidos informalmente, à americana.
Para este tipo de comida, a mesa deve estar preparada de acordo, ou seja, com
flores, toalhas de algodão, num estilo bem campestre.
É “gaffe” servir feijoada em baixela de prata. Para isso existem belos serviços de
cerâmica e barro.
As bebidas típicas acompanham estes pratos; para a feijoada, temos a batida de
vários tipos ou cerveja.
A sobremesa deve seguir o mesmo ritmo, sendo “gaffe” depois de uma feijoada
oferecer “mousse” de chocolate, havendo para isto nossos doces em calda e os
doces de abóbora, rapadura etc.
Para o ambiente fique mais de acordo, os convidados podem ir em trajes típicos ou
bem informais e a musica de fundo pode seguir a mesma linha.
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Nas festas típicas estrangeiras, segue-se o mesmo ritmo, como: “Noite em Beirute”
– “Noite do Havaí” – etc.

Serviços
Há três maneiras de servir as refeições: À Francesa, À Americana e À Brasileira
SERVIÇOS À FRANCESA: Em quase todos os países do mundo o serviço da mesa é
feito à francesa e o Brasil não faz exceção.

Regras Essenciais para o Serviço À Francesa:
1. O modo correto de servir os convidados não difere entre o jantar e o almoço;
2. Todos os pratos são sempre oferecidos aos convidados ao lado esquerdo, num
nível conveniente ao seu alcance. As bebidas são servidas ao lado direito;
3. A travessa a ser servida, deverá estar em cima de um guardanapo dobrado, na
mão esquerda da copeira. Nunca se usa a mão direita para apoiar a travessa.
4. As vezes, para facilitar o serviço, a copeira poderá levar uma travessa em cada
mão, mas não se usa esse sistema em ocasião mais formal;
5.

Uma colher e garfo grandes deverão estar na travessa e em direção do
convidado, de maneira que a colher fique na mão direita do convidado e o
garfo na mão esquerda;

6. A hostess nunca é servida em primeiro lugar, a não ser que esteja só com o
marido e filhos, ou for a única mulher à mesa.
7. O modo correto e mais prático de servir os convidados é a seguinte:
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a) A senhora do lado direito do dono da casa;
b) Outra senhora do lado esquerdo do dono da casa e assim por diante, até
fazer a volta completa. Menos usado, mas também correto, é o sistema de
servir primeiro a senhora do lado direito do dono da casa, depois o senhor à
direita desta senhora e assim dando a volta completa. É mais correto servir
primeiro todas as senhoras presentes, começando com a senhora do lado
direito do dono da casa.
8. Numa mesa de 10 ou mais convidados, necessita-se de duas copeiras. Uma
começa servir pela senhora do lado direito do dono da casa, e a outra pela
senhora logo depois do convidado do lado direito da hostess. Neste caso, o
serviço deverá ser sincronizado, de modo que a copeira esteja servindo o
mesmo prato;
9. Sempre a senhora do lado direito do dono da casa é a primeira pessoa a ser
servida;
10. O lugar ocupado pelo prato em frente da cada convidado nunca deverá ficar
vazio;
11. Nunca o prato da sopa é colocado diretamente na toalha, tem sempre um outro
de base;
12. Os pratos são removidos na mesma ordem em que foram servidos;
13. Em ocasiões menos formais, a água deve estar servida quando os convidados
entrarem na sala, mas nos jantares formais, esperando-se que todos os
convidados ocupem seus lugares para depois servir a água;
14. O vinho deve ser servido depois de cada prato, começando com a senhora ao
lado direito do dono da casa, e na mesma ordem que a comida;
15. A copeira deverá ter o máximo cuidado para não deixar o vinho pingar na mesa;
16. A anfitriã deve ter na mesa uma pequena campainha para chamar a copeira
(informais) e, nas ocasiões mais formais, a copeira ficará observando
discretamente ao longe;
17. Para remover os pratos usados: se a copeira tirar o prato usado do lado direito,
ela se colocará um pouco atrás do convidado, tirando o prato com a mão direita
e colocando com a mão esquerda o outro prato deste lado;
18. Antes de servir a sobremesa, deve-se tirar o prato de pão e os saleiros;
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19. Deve-se esperar que todos os convidados terminem a refeição, para depois a
copeira remover os pratos e colocar outros limpos. Em banquetes grandes, eles
são removidos conforme os convidados forem terminando;
20. Quando usar lavandas, estas poderão vir no prato de sobremesa, em cima de um
paninho bordado (nunca um enfeite de papel ou de plástico). Neste caso, cada
convidado colocará a lavanda, com o paninho em baixo, ao seu lado esquerdo e
estará pronto para se servir da sobremesa. Quando servir fruta antes da
sobremesa, a lavanda poderá ser servida no prato de fruta junto com os talheres
correspondentes.

SERVIÇOS À BRASILEIRA:
Consiste em colocar sobre a mesa os diversos pratos e iguarias, que serão servidos
pela dona da casa ou pelas próprias pessoas, que estão em volta da mesa. É um
sistema antigo, ainda usado nas cidades do interior mas tende a desaparecer porque
dá muito trabalho à dona da casa e impede que a mesa esteja sempre bem arrumada.
Os carrinhos de servir vieram em auxílio das donas de casa, quando desejam
apresentar todas as iguarias ao mesmo tempo.

SERVIÇOS À AMERICANA:
Simples: Os convidados deverão se acomodar da melhor maneira. Se dispomos de
duas salas, podemos deixar a mesa no lugar. Senão, colocaremos a mesa a um canto
e arrumaremos um buffet, com linda toalha, um arranjo de flores, e numa das
cabeceiras, todos os pratos, seguidos das iguarias, apresentadas com o máximo de
bom gosto. Na outra cabeceira, os talheres e guardanapos. O buffet deverá estar
arrumado antes dos convidados chegarem.
Elegante: Também informal, porém mais elegante, requer um menu variado,
bastante lugares, mesas e cadeiras.
Serviço Americano Sentado: Pode-se usar mesas iguais (de jogo com 4 lugares)
ou diferentes. O essencial é que todos os convidados tenham lugar para sentar.
Importante também é que cada pessoa tenha na mesa: 1 prato, 1 garfo, faca,
guardanapo e o talher de sobremesa. Dois copos: 1 para agua e outro para bebida
pré-determinada. Os convidados vão se servir servir no buffet e voltarão ao seu
lugar para comer. As empregadas ou garçons deverão fazer o serviço das bebidas, e
trocar os pratos usados por um prato de sobremesa.
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Recebendo o prato o convidado irá se servir no buffet. O único serviço é o das
bebidas, feito durante a refeição. Uma empregada ou garçom passa com a bandeja
com vários tipos de bebidas, já servidas nos copos e taças. Depois do jantar, o café
é servido pelo garçom.

Como se deve servir as bebidas:

Seja qual for a bebida, não se deve encher o copo até a borda.
Vinho Branco: É servido até o meio do copo. Deve ser gelado;
Vinho Tinto: É servido em 2/3 do copo. Temperatura ambiente;
Vinho Rosado: Servir Gelado;
Cerveja: Pode ficar com espuma até o limite. Servir bem gelada;
Champanhe: Em taças ou flautas, é apresentada com um centímetro do limite entre
o líquido e a borda respectiva. Servir gelado.

APERITIVOS:
Wisky: Água: cristal – natural – soda. Dependendo da vontade de cada convidado, é
servido antes ou depois do jantar. Não sirva nunca com guaraná ou coca-cola. Há
pessoas que preferem puro com gelo, outras com água ou soda e gelo. A dosagem é
de um cálice e meio. Com água e gelo juntos, não deve ultrapassar 2/3 do copo;
Licor: Os cálices podem ser mais cheios, apenas com um pequeno limite entre a
borda e o líquido;
Vodka: Servir geladíssima, pura e com suco de tomate. Geralmente acompanha o
caviar. Deve ser tomado de um só gole “a la russa” e não aos poucos, como se fosse
um licor;
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Cocktail: Dois centímetros da borda do copo. Servir gelado;
Ponche: Pode ser servido na mesma dosagem dos coquetéis;
Conhaque: Apenas no fundo do copo, com um limite máximo de 4 centímetros de
líquido. O cognac (brandy) é por excelência uma bebida de gosto masculino, porém
finíssima. Os conhecedores de bebidas, costumam aspirá-lo e degusta-lo
demoradamente. Nunca se toma cognac em taça ou copo. O copo de cognac é
bojudo. Com pé e estreitamente na borda.
É previamente aquecido em chama de álcool, antes de ser colocada a bebida, o
cognac só está pronto para ser tomado depois de 8 anos de amadurecimento;
Vinhos do Porto: São vinhos de maior teor alcoolico e, geralmente, bastantes
doces. Tomam-se depois da sobremesa, servidos em pequenos copos.

5. ETIQUETA PROFISSIONAL

Conceitos fundamentais para o sucesso nas relações profissionais e sociais
Vamos ver como a autoconfiança e a elegância — tanto na maneira de se vestir, como na
postura e apresentação pessoal— podem melhorar a sua imagem, abrindo as portas de um
novo mundo. Você também vai saber, de forma precisa e adequada, como se comportar em
diversas situações, desde as mais complicadas às mais comuns no cotidiano profissional, e
como evitar aqueles "descuidos" que podem comprometer a sua carreira. Aprenda e siga
essas regras. E se mesmo assim, em qualquer momento, bater uma dúvida, lembre-se que
ser gentil, sincero e atencioso, é a regra-mestre para granjear respeito e confiança.

Regras para Cumprimentar e Apresentar Pessoas
As regras de etiqueta são uma espécie de código através do qual nós informamos aos
outros que somos preparados para conviver harmoniosamente no grupo. Essas regras
tratam basicamente do comportamento social, e englobam desde o modo de vestir-se
adequadamente às diversas casiões, até os modos de comer, de freqüentar ambientes
públicos e, principalmente, de como se relacionar com as pessoas. Por isso, vamos
começar falando da etiqueta dos cumprimentos e apresentações.
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Há uma regra básica para todos os tipos de apresentação: quem quer que esteja se
apresentando ou sendo apresentado, deve sorrir e olhar a pessoa nos olhos. Seriedade e
tensão não funcionam bem nas apresentações.

Outra regrinha diz que:
"A pessoa mais importante é quem recebe a outra e tem seu nome dito primeiro. No meio
empresarial, é interessante dar ao cliente essa importância maior."
Outra coisa importante que deve ser observada — tanto por homens como por mulheres —
é que o tapinha nas costas e os beijinhos devem ser evitados sempre, a menos que haja
grande intimidade entre eles e a ocasião permita esse tipo de carinho. Pode ocorrer,
também, que a pessoa presentada — por uma questão de descortesia — não estique a mão
para receber o cumprimento. O que fazer?

Se ao esticar a mão para apresentar-se a alguém, ela não retribuir esse gesto, retire a mão
mas continue a apresentação. Esta atitude é a correta. Para apresentar alguém a um grupo,
aproveite o momento em que estiverem reunidos e diga algo mais ou menos assim: "Oi,
pessoal, queria apresentar a vocês a Luciana Forli, designer da Briattore, em Milão."
Saiba também que nas apresentações para um grupo estão dispensados os apertos de mão.

Ao ser apresentado, se estiver sentada, a pessoa deve se
levantar. Esta regra se aplica aos homens.
-se, pode parecer que está desinteressado
ou alheio.
evem levantar-se
se a pessoa apresentada for a anfitriã ou uma senhora de
idade.

completo da pessoa e algo que propicie o início de uma
conversa.

padrões. Você não precisa usar aquele tradicional "muito
prazer!"
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mãos.

Uma dúvida muito comum
Algumas pessoas ficam em dúvida na hora de apresentar o cônjuge. A principal, é
sobre a expressão a ser utilizada: se esposo, esposa... marido, mulher.
Independentemente se são casados ou não, o mais adequado é apresentar o parceiro
como meu marido, ou minha mulher. Algo do tipo: "Olá, esta é minha mulher,
Denise." É de bom tom e evita constrangimentos.

Pergunta indiscreta
Nunca deve-se perguntar a uma mulher se ela está grávida. Se ela realmente estiver
esperando um bebê não há problema, mas se, por outro lado, ela só tiver engordado,
a situação é muito constrangedora.

Uma recomendação importante:
Quando você se apresentar a alguém, não se intitule doutor, professor etc. Se você é
doutor, professor ou magistrado, todos saberão no momento oportuno. Isso não é de
bom tom na hora da apresentação. Você deve apenas dizer o seu nome.

Etiqueta ao Telefone:
Ter bons modos ao telefone pode fazer uma diferença enorme na carreira de uma
pessoa. Veja a seguir como evitar alguns erros muito comuns, que são cometidos,
inclusive por executivos experientes:


Tenha sempre papel e caneta e anote os recados; pergunte se o outro
pode falar naquele momento; desligue o celular em reuniões, eventos e
locais públicos – a menos que esteja aguardando uma ligação urgente!



Se o celular de outra pessoa tocar nunca atenda!



Ao atender ao telefone, diga o seu nome e pergunte "em que posso
ajudar?". Evite perguntar "quem fala?". Só faça esta pergunta se não
conseguir identificar quem está falando.



Se a pessoa se identificar usando o título de doutor, professor, etc., trateo pelo título, nunca somente pelo nome.
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Enquanto estiver falando ao telefone, não faça outras coisas como
digitar, mexer com papéis etc. A pessoa do outro lado, com certeza, vai
perceber e pode achar que você não está lhe dando a devida atenção.



Não coma enquanto estiver ao telefone. Mesmo o som de uma simples
bala, chiclete ou pastilha é percebido pelo interlocutor e pode ser
interpretado como pouco caso seu.



Não tussa, espirre nem assoe o nariz diretamente diante do telefone.
Desculpe-se e afaste-se do aparelho por alguns instantes.



Se precisar deixar o aparelho por alguns instantes, coloque-o
com cuidado sobre a mesa para não fazer barulho.



Durante uma reunião na sua sala, se o telefone tocar, peça
licença aos demais, atenda e, ao desligar, desculpe-se pela
interrupção.



Se você recebeu a ligação e precisa de algum tempo para dar
uma resposta, comprometa-se a ligar, informando quando e a
que horas telefonará.



Já se foi você que fez a ligação, e a outra pessoa precisa de
um tempo para dar uma resposta, pergunte quando e a que
hora você pode voltar a ligar.



Sempre que ligar ou atender o telefone, esqueça seus
problemas pessoais.

Sua voz deve soar calma e agradável, por mais que esteja sobrecarregado de
trabalho.

E lembre-se: quem faz a ligação deve desligar primeiro.

Esta regra só deve ser quebrada quando o outro estende demais a conversa e não
percebe que está na hora de desligar, mesmo depois de você dizer que está muito
ocupado ou que tem um compromisso urgente naquela hora.
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Uma saída educada é interromper a conversa dizendo "foi um prazer receber sua
ligação, mas eu preciso desligar". Se ele mesmo assim não desligar antes, você
pode desligar primeiro.

Etiqueta na Secretária Eletrônica
Os recados e as mensagens de gravação devem ser curtos. É inconveniente gravar
uma trilha sonora demorada, ou deixar recados engraçadinhos. Da mesma forma, ao
ser atendido por uma secretária eletrônica, as mensagens devem ser breves. Deixe
registrado seu nome, dia e hora que ligou, um telefone de contato, e, se necessário,
um resumo do assunto a ser tratado. Veja um exemplo:

Mensagem gravada:
"Olá, eu sou Rodrigo Pádova e esta é uma gravação. Por favor, deixe seu nome e
telefone que eu retornarei a ligação em breve. Obrigado!"

Como deixar o recado:
"Dr. Rodrigo, aqui é Otacílio Câmara, da GrafiSul. Preciso falar a respeito do
Seminário em Brasília. Meu telefone é 60008888. Obrigado!"

Dicas importantes ao vestir no ambiente de trabalho:


Na dúvida opte pelo clássico; cuidado com a moda e os modismos;



Cores escuras emagrecem e passam sobriedade e segurança; cores claras
engordam e passam descontração; faça uma composição que equilibre estes
dois fatores;



Roupas discretas em cores harmoniosas;



Fuja à tentação do jeans; cuidado com o perfume;



Escolha relógio e acessórios que complementam sua roupa; cuidado com os
excessos;



A gravata também é um acessório;

Para o homem:


Prefira ternos escuros;



Pesquise tecidos que melhor se adaptam à sua região e estilo pessoal;
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A meia é uma extensão da calça;



Evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho...;



Evite camisa quadriculada ou listrada;



A barba deve ser feita todos os dias;



Cuidado com a combinação calçado e calça.

Para a mulher:


Evite decotes e transparências;



Prefira batom e esmalte claros, saias na altura do joelho e tailleurs;



Cuidado com babados e rendas; nunca deixe o sutiã visível;



Prefira cores discretas, sem estampas fortes;



Maquiagem deve ser discreta e funcional;



Opte por sapatos fechados;



Cuidado com o pescoço e colo à mostra.

Fuja do mico: dicas e regras para o dia-a-dia:


Prendedor de gravata está em desuso;



A gravata deve chegar até a altura do cinto;



Nunca fume em reuniões, visitas ou locais fechados;



Blazer é um coringa para homens e mulheres;



Cuidado para não exceder nas festas de empresa, happy hours, jantares e
almoços sociais, comemorações, etc.;



Nunca seja o último a sair dos eventos;



As mulheres devem sempre ter uma meia calça de reserva na bolsa ou na
gaveta da mesa de trabalho; bolsas pequenas mostram maior refinamento e
delicadeza;



Esteja atento e seja cordial com todos, afinal somos todos iguais e
merecemos respeito;



Jamais chame o cliente de querido, meu bem, benzinho;



Sempre ande com cartões de visita atualizados;



Conheça os usos e costumes de cada local e preste atenção aos detalhes;



Na dúvida, observe primeiro e pergunte depois;



Nunca trate de assuntos particulares próximo a clientes;
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Lembre-se que cada cargo ou função demanda algumas posturas e
responsabilidades; Diferentes;



Nunca reclame ou fale mal da empresa em que trabalha perto de clientes e
fornecedores;

Evite sempre:


Chegar e não cumprimentar;



Ler enquanto outros estão conversando;



Conversar enquanto outros estão lendo;



Dar gargalhadas ruidosas;



Criticar alguém na frente dos outros;



Falar mal de uma pessoa ausente;



Cortar unhas na presença de outras pessoas;



Sussurrar ou rir em um templo religioso;



Deixar um convidado sem lugar para sentar;



Tocar numa obra de arte sem estar autorizado;



Não expressar gratidão ao receber um presente;



Rir dos erros alheios;



Começar a comer logo depois de sentar à mesa;



Falar enquanto um artista se apresenta;



Não retribuir um sorriso;



Não agradecer um elogio.

Dicas de almoço e jantar de negócios:
Almoço ou jantar de negócios: quem convida paga a conta;
Opte por refeições e bebidas leves; lembre-se que a finalidade é comercial e não
nutricional;
Evite: palitar os dentes, mastigar com a boca aberta, cotovelos na mesa, olhar só
para o prato, arrastar a cadeira, comer antes de todos estarem servidos, chamar o
garçom por outro nome, usar o celular;

Etiqueta no elevador:
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Nos elevadores, o homem sempre deve segurar a porta para a entrada da
mulher. Da mesma forma, os idosos têm a preferência;



Se duas pessoas forem descer no mesmo andar, o homem, ou a pessoa
mais jovem, deve abrir a porta para que a mulher ou o mais idoso saia
do elevador;



Em elevadores de empresas, o homem deve entrar após a mulher e
permitir a passagem para que ela saia primeiro. Se o elevador estiver
muito cheio e essa delicadeza representar incômodo para as pessoas, o
homem deve pedir licença e sair primeiro;



Qualquer pessoa que entra no elevador deve cumprimentar aqueles que
já estão dentro.

Etiqueta na Internet:


Não repasse e-mails duvidosos, correntes, piadas e boatos; Responda
todos os e-mails Rapidamente;



Não faça spam (propaganda sem prévia aceitação pelo receptor); Preste
atenção na gramática, ortografia e na pontuação;



Use a internet para aprimoramento pessoal e profissional.

5.1 - ETIQUETA NA VIDA PROFISSIONAL

As novas exigências da realidade empresarial estão
levando o profissional deste final de século a
relacionar-se com um número cada vez maior de
pessoas, com menor formalismo. Nesse ambiente,
saber comportar-se adequadamente em almoço de
negócios, reuniões ou mesmo no local de trabalho
passou a contar pontos valiosos na construção da
imagem profissional. A proliferação dos manuais de
boas maneiras para executivos mostra que, apesar
dessas exigências, o mundo dos negócios é um terreno
fértil para as gafes, e quem quiser manter-se
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competitivo no mercado deve aprender rapidinho a
evitá-las.

"Ninguém duvide da importância da etiqueta na vida profissional", aconselha Célia
Ribeiro, autora do livro Boas Maneiras & Sucesso nos Negócios. "Até mesmo na
competição por uma vaga no mercado de trabalho, entre dois candidatos igualmente
capacitados, tem maiores chances aquele

com boa apresentação e que saiba

comportar-se". As dicas são muitas e variadas. Algumas situações, pela freqüência
com que ocorrem na vida profissional, exigem maior cuidado. Entre elas:
1. Cartão de Visitas - Seu uso é freqüente e, muitas vezes, inadequado. Em um
encontro de negócios nunca se deve sair distribuindo cartões a torto e a direito.
Deve-se entregar apenas a uma pessoa que se acabou de conhecer e nunca,
nunca mesmo, deve-se dobrar a ponta;
2. Pontualidade nos Compromissos - Uma regra básica que, apesar de
indispensável, é uma das mais desrespeitadas. Para profissionais e executivos
atrasar-se em um encontro ou reunião de negócios é uma atitude injustificável.
Segundo Célia, simplesmente não se pode atrasar, salvo se ocorrer uma situação
absolutamente imprevisível. E, neste caso, é preciso telefonar avisando.
3. Uso do Celular - Telefonar, aliás, é um verbo que costuma ocupar pelo menos
um capítulo nos manuais para executivos, por ser um campo vastíssimo de
infrações às boas maneiras. Em almoços de negócios, reuniões de empresas ou
encontros com clientes deve-se evitar sacar o celular e engatar um bate-papo,
deixando os presentes como espectadores de um "show" que não pediram para
ver. A única exceção pode ser aberta quando se está aguardando uma notícia
importante e, mesmo assim, as pessoas em volta devem ser a visadas e se deve
pedir licença para atender a chamada. Percy Barnevick, presidente mundial da
Asea Brown Boveri, tem uma definição dramática para isso: "só se justifica
deixar o celular ligado durante um almoço de negócios se você estiver
esperando a notícia da morte de sua mãe".
4. Telefonemas - Ainda no quesito telefonemas, é importante lembrar-se sempre
de retornar todas as ligações recebidas que não se pôde atender pessoalmente.
Não fazer isto é considerado falta de educação e pode vir a atrapalhar as
relações profissionais.
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5. Desatenção - Ser desatento com o interlocutor, olhando insistentemente para os
lados durante um almoço ou evento, como se não se pudesse perder um lance
do que acontece em volta, é um dos pecados mais graves. Gafe gravíssima.
6. Memória Falha - Ninguém está livre de esquecer o nome da pessoa com quem
está falando. Nesses casos, a regra é apenas uma: esforçar-se para lembrar ou
conseguir a informação de alguma maneira. Deve-se evitar a pergunta clássica:
"qual é mesmo o seu nome?". Para o esquecido, é uma desatenção muito
grande.
7. Estrangeiros - Regras de etiqueta são como moeda, mudam de país para país. O
ideal, para quem vai ter contato com profissionais de outros países, é procurar
informar-se sobre alguns hábitos culturais dos visitantes. Um dos erros mais
comuns dos brasileiros é saldar americanos, japoneses ou europeus com beijos e
abraços. Para eles, esse tipo de atitude é embaraçosa, além de não ter
significado algum. O correto é esperar que os visitantes estendam a mão.
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