


Minha carreira é voltada para a área de RH com
foco nos subsistemas de Atração e
Desenvolvimento de Talentos passando por
empresas varejistas e do segmento de Moda. 
 
Hoje como Especialista em RH na indústria da
Moda, sou responsável pelo desenvolvimento de
ações de Gente & Gestão das áreas de negócios
como Comercial, Estilo, Marketing e Varejo.

OLÁ!

Meu nome é Rodrigo, sou Psicólogo,
Coach de Carreira e criador do blog É
Freud.



E como chegamos
nesse assunto?



Pesquisa realizada pela Robert Half com 1.775 diretores de recursos humanos
de 19 países, entre eles 100 do Brasil, mostrou que a maioria dos profissionais

brasileiros se veste de forma inadequada para trabalhar.
 

Quando perguntados se os funcionários de sua empresa se vestiam de forma
imprópria ou incomum, 22% dos diretores brasileiros afirmaram que viam os
colegas malvestidos com muita frequência e 54% disseram que percebiam

com certa frequência. Já a média mundial foi de 9% para aqueles que
optaram pela opção de muito frequente e 42% com certa frequência.
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Quando a pergunta foi qual a importância da roupa na carreira, 50% dos
executivos dos outros países responderam que o estilo de se vestir

influencia pelo menos um pouco na possibilidade de o profissional ser
promovido. No Brasil, 22% dos participantes disseram que influencia

bastante, enquanto para 45% influencia significativamente e 41% afirmaram
que influencia pelo menos um pouco.
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Mas como a Moda pode
contribuir para a sua carreira?



INTERVIEW BUSINESS MEETING COMPANY PARTY



INTERVIEW



A grande parte das empresas nos dias atuais possuem uma política de dress
code definida. Para ter acesso a ela é preciso que você seja um colaborador
ou esteja em processo de integração. Porém, realizar uma pesquisa na
internet sobre a companhia, clientes, redes sociais e prestação de
serviço/produto dará uma ideia sobre qual o perfil de vestimenta adequada.
Portanto:

INTERVIEW

I T EE S Q U I S E I N K E D I N



A partir dessa pesquisa, pense sobre o que
você gostaria de destacar da sua
personalidade nesta entrevista...

Juntos, vamos compreender o porquê...
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Assim como o comportamento, as escolhas de Cores
e a preferência por tecidos comunicam algo...

Portanto, o que vestimos diz muito sobre a nossa
personalidade.



Existem uma infinidade de cores, todas elas transmitindo uma
informação... Porém, encontramos nas principais os seguintes
significados:



Assim também acontece
com os tecidos...



Agora, imagine-se na posição de Recrutador recepcionando os
candidatos a seguir para uma entrevista de emprego.

Observe o look e diga: o que ele comunica?
Qual a conclusão que você chega sobre esse(a) ‘candidato(a)’?
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A seguir veremos alguns looks sugeridos
para uma entrevista de emprego....
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O social ainda é a melhor
opção para uma entrevista de
emprego por ser padrão, por
transmitir responsabilidade e

elegância.
Porém, tomem cuidado com:
-O caimento da roupa (nada
muito grande e nem muito

justo);
- As cores;

-Roupas amassadas ou com
manchas;

-Os acessórios.

O SOCIAL





O casual chic é o estilo que nos
permite unir elegância com
conforto, tornando a pessoa
mais jovem e moderna. Esta
junção se dá pela união de

peças mais básicas e casuais e
clássicas.

CASUAL CHIC





É claro que o ambiente corporativo mudou significativamente
com o decorrer dos anos, porém neste primeiro contato com as

empresas o que vale é a regra “a primeira impressão é a que
fica”.
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BUSINESS MEETING



Uma reunião com um cliente é sempre uma boa oportunidade
para fechar novos negócios e estreitar o relacionamento.

Quando me perguntam sobre “qual roupa devo ir?”,
sempre respondo com a pergunta “de qual empresa

estamos nos falando?”
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Devolver uma pergunta com outra, neste sentido, é proposital
e tem a finalidade de fazer a pessoa refletir sobre quem é a
empresa, qual a cultura, quais informações ela captou na

internet e o modelo de negócio.
 

Essas informações são importantes para elaborar uma proposta
de look, uma vez que a vestimenta nesse momento também

será uma forma de se comunicar dentro da reunião.
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EMPRESAS DE TECNOLOGIA tendem a ser mais informal
quanto a política de dress code. Isso não significa que um

traje 100% informal seja o mais adequado, mas que é
preciso trazer para a vestimenta dinamismo e

modernidade para que haja proximidade com o negócio.
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ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA tendem a ser mais formal
quanto a política de dress code. O uso do social é muito

forte para homens e mulheres, pois o ambiente e modelo
de trabalho requer responsabilidade e seriedade.

Para esses ambientes é aconselhável look usando o
social.
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COMPANY PARTY



Festa na empresa é sempre uma questão delicada para se
falar, pois por mais palestras, treinamentos ou artigos que

existam sobre o tema, ainda é comum encontrar profissionais
que confundem festa da firma com a festa fora do local de

trabalho.
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Pra este assunto a regra é: a política de dress code do evento ou
da companhia.

 
Algumas empresas, quando definem o modelo da festa,

também propõem por meio de convite (comunicado interno)
para os colaboradores a sugestão de trajes para o evento. 

Para as que não tem este hábito, vale considerar que você ainda
está no ambiente de trabalho rodeado pelo chefe ou chefes.
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TRAJES
"
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O traje esporte é o mais casual e
livre. Aqui não há regras e
entram materiais menos nobres,
como o jeans, o algodão e a sarja.
O traje esporte é indicado para
ocasiões mais informais e a
escolha de peças é livre.
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O TRAJE ESPORTE OU
CASUAL CHIC



Também chamado de tenue de ville
("roupa de cidade", em francês),esse
tipo de traje deixa o casual um
pouco mais formal e arrumado. Os
materiais devem ser mais
sofisticados, o salto pode aumentar
e a bolsa, diminuir. Até as 18h, pode
ser mais informal; depois deste
horário, é bom apostar em uma
dose maior de glamour.
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O TRAJE ESPORTE FINO



O passeio completo é bem formal e
fica apenas um passo atrás do traje
de gala em termos de sofisticação.
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O TRAJE SOCIAL
COMPLETO



Também chamado de tenue de
soirée ("roupa de noite", em
francês), o traje de gala é destinado
às festas superformais; no nível dos
casamentos ou dos tapetes
vermelhos, mesmo.
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O TRAJE A RIGOR, DE GALA
OU BLACK TIE



Aqui são as principais opções de trajes para uma festa.
É comum em algumas empresas, a organização de festas

temáticas. Para estes casos, os looks devem seguir a proposta
de tema da festa, porém o bom senso deve ser a base para a

escolha da vestimenta.
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