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O profissional do Direito recém-formado além das suas atribuições técnicas 
que devem ser apresentadas com excelência ao mercado, ele deve se atentar 
para os cuidados imprescindíveis com a sua imagem, que deve ser consistente, 
alinhada a profissão e a sua personalidade. Como deve se vestir, se comportar 
em entrevistas, audiências, reuniões?

A forma como o advogado se apresenta, reflete a identidade do escritório para 
clientes e parceiros. A imagem no ambiente corporativo abrange desde a forma 
adequada e harmônica de se vestir até o seu comportamento, postura, tom de 
voz ...

O modo de vestir é uma forma de comunicação não verbal, pode transmitir 
credibilidade, seriedade, segurança ... Descobrir o seu estilo é uma forma de 
estar adequado visualmente ao universo profissional e a roupa certamente será 
mais um diferencial. 

Pessoas que aprendem a trabalhar sua imagem tornam-se mais seguras, 
confiantes, a estima elevada e passam a desempenhar suas funções com 
maior motivação, empenho, dedicação.
Este aprendizado reflete diretamente na produtividade do trabalho.



Como será o trabalho?

Conversaremos sobre etiqueta, imagem pessoal e profissional, a imagem como 
ferramenta de comunicação e sucesso, o poder da primeira impressão, comunicação 
verbal e não verbal

A importância de se informar sobre os costumes, protocolos, regras de etiqueta 
do seu local de trabalho;

Apresentar no local de trabalho com a aparência impecável, cabelos limpos, 
penteados, unhas feitas e cortadas, barba bem feita, maquiagem leve, higiene 
pessoal, cuidados diários, escolha de roupas e acessórios;

Ser agradável e cortês com todos, aperto de mão firme e educado;

Não falar mal do colega de trabalho;



Manter discrição e sigilo das informações;

Saber ouvir;

Não chamar o colega de trabalho por nomes abreviados ou demonstrar afeto;

Uso correto do celular no ambiente de trabalho;

Prezar pela cortesia, clareza, brevidade;

Comunicação assertiva;

Publicação na rede social.



Vestuário

Credibilidade da imagem
Vestuário adequado para cada ocasião
Estilo pessoal, para o ambiente jurídico deve ser mais clássico e formal.

Tipo físico

Linha Horizontal: Tem a função de direcionar nosso olhar para a parte do corpo 
onde for adicionada e é composta de outros elementos de design, como cores 
claras, texturas, formas e estampas. Deve ter cuidado com cortes na altura do 
quadril e próximos da cintura, dos ombros, quando estes forem largos. A 
quantidade de linhas horizontais também afeta nossa visão, causando um 
encurtamento e alargamento do corpo.
Linha Vertical: Constitui de uma imagem forte, coesa, de altura, rigidez e 
elegância.
Linha diagonal: Passa uma imagem moderna e contemporânea, tem a ilusão      
óptica de afinar a silhueta no centro do corpo.



Forma: Maior quantidade de formas em um espaço: efeito alargar, encurtar e 
aumentar o volume.

Menor quantidade de formas em um espaço: efeito alongar e afinar.

Textura: Dar volume: tecidos pesados, brilhantes, grossos, peludos.
Diminuir volume: tecidos opacos, macios, leves.

Estampa: Alongar e afinar: Diminuir o espaçamento dos desenhos, linhas 
verticais, pouco contraste, tecidos com pouco volume e sem brilho.

Encurtar e dar volume: Muito contraste, fundo claro e desenho       
escuro, formas arredondadas, estampas médias e grandes, muito espaço entre 
os desenhos, texturas e brilho.



Cores: Monocromia: Harmonia simples e elegante.
Análoga: Quando fazemos uma combinação de tom sobre tom, essa combinação 

passa uma imagem mais clássica, coerente e forte.
Complementares: Ousadas demais, principalmente para o mundo jurídico.
Frias: Transmite a imagem de discrição e reservado.
Quentes: Transmite a imagem de extrovertido.

Ilusão de óptica por meio das linhas de design e modelagens: 
Para parecer mais alta
Para parecer mais magra
Alongar e afinar pescoço
Diminuir ombros largos
Diminuir o tamanho dos seios
Alongar os braços
Afinar os braços
Cintura mais fina
Diminuir o tamanho da barriga
Alongar as pernas
Diminuir o quadril
Diminuir coxas grossas
Disfarçar pernas finas
Diminuir o tamanho do bumbum



Estilo emocional para favorecer o bom relacionamento interpessoal:

Resiliência: Encarar a situação difícil com confiança.

Atitude: O quanto você estende o seu estado otimista.

Sensibilidade ao contexto: Contar piada no momento errado.

Autopercepção: Perceber à reação corporal do outro. Inquietude,     
ansiedade, insatisfação, euforia ...

Atenção: Foco



Etiqueta empresarial
A aparência e o comportamento de um profissional são capazes de expressar       
de forma direta a identidade da empresa em que ele trabalha. As técnicas de 
consultoria de imagem e estilo será mais um diferencial deste profissional no 
mercado de trabalho. 

Metodologia
Elaboração de material apresentado de forma dinâmica e interativa.
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