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Você chega gritando ou chorando no seu trabalho? 
Caso seja um líder, sai falando barbaridades para os 
seus colaboradores sem nem pensar? Se você disse 

“sim” para alguma dessas duas questões, meu amigo, abra 
os olhos! Há momentos em que nem sempre o ambiente de 
trabalho é o que mais interfere no funcionamento de um 
negócio, mas, sim, a postura e a forma de agir. 

A harmonia e o comportamento adequados são funda-
mentais para o sucesso no meio pro� ssional. Vale perguntar:  
“A� nal, existe uma forma correta de se portar quando fala-
mos diretamente com o chefe ou executivos na empresa? 
Qual postura devemos ter?”.

Primeiro, um empreendedor só transmite confiança aos 
outros quando confia em si mesmo, em todas as esferas de 
sua vida, ou seja, um empresário que tem várias personali-
dades, uma para cada situação, está completamente equi-
vocado. É preciso saber formar a própria identidade na vida 
e utilizá-la como ponto positivo no trabalho, o que faz toda 
a diferença. Deve-se transmitir assertividade, isto é, sem 
nenhuma interferência particular. Por isso, a importância de 
uma personalidade efetiva.

Outra dica importante: falar menos gírias. Seja o mais 
formal possível quando está falando com um superior, ain-
da que mantenham amizade fora do trabalho. Um colabo-
rador que não sabe se portar em situações que requerem 
profissionalismo dificilmente terá uma chance maior para 
representar a empresa. 

Além disso – e principalmente –, não fale mal da companhia 
em que trabalha nem dos colegas com quem convive diaria-
mente (pelo menos, não dentro da corporação ou nas mídias 
sociais). Tenha opinião sobre tudo e todos, claro, mas guarde-as 
para você. Não exponha negativamente seus amigos e, caso te-
nha o hábito de falar dos outros por trás, pare com isso. 

Se não estiver satisfeito com alguma coisa, avalie o proble-
ma e tente resolvê-lo da forma correta, com a pessoa certa e 
o mais rápido possível.

Não quero que você se torne um robô sem sentimentos ou 
ações. Muito pelo contrário! A ideia aqui é de que você con-
siga se mostrar da melhor maneira possível, sendo verdadei-
ro com suas crenças e convicções, sem nunca deixar de res-
peitar os outros. Então, anote todas essas dicas e comece a 
colocá-las em prática agora mesmo!        n

Para entrar em contato com os pro� ssionais ou veri� car as vagas publicadas nesta página, 
acesse: www.abtcp.org.br/associados/curriculosevagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e pro� ssionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu per� l ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br

Nome: Ênio Antônio dos Reis
Formação Acadêmica: Engenharia Química, 
gerenciamento Industrial e Tecnologia de Celulose e Papel.
Áreas de Interesse: Celulose, Engenharia, 
Meio Ambiente, Papel, Outras P&D.
 
Nome: Elenildes Nascimento Barreto de Oliveira
Formação Acadêmica: Engenharia Ambiental.
Áreas de Interesse: Celulose, Engenharia, Florestal, 
Meio Ambiente, Papel, recuperação e Utilidades.

Nome: Pedro Godoy Sarcinelli
Formação Acadêmica: Engenharia Mecânica e 
Tecnologia em Celulose e Papel.          
Áreas de Interesse: Celulose, Engenharia, 
Manutenção, Papel, Recuperação e Utilidades.

Nome: Roberta Salmeirão
Formação Acadêmica: Técnico em Alimentos, Técnico em 
Química, Engenharia Química, Engenharia de Produção e Pós 
graduação em Celulose e Papel.
Áreas de Interesse: Papel e Celulose.

Nome: Roberto de Araújo Neto             
Formação Acadêmica: Engenharia Química – ênfase 
em Papel e Celulose, MBA em gestão ambiental e 
controle de qualidade.
Áreas de interesse: Celulose, Engenharia, 
Meio Ambiente e Papel.
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