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Maioritariamente mulheres ativas que actuam em áreas como banca, 
gestão, consultoria, educação, recursos humanos e engenharia.

Uma pessoa que aponta com o dedo 
para si quando está a falar, parece-lhe:01

Uma pessoa que está a ouvir com 
os braços cruzados, parece-lhe:02

Descreva numa palavra qual a 
imagem que este gesto lhe transmite:03

Uma pessoa que utiliza o gesto steeple 
quando está a falar, parece-lhe:04

OS 10 GESTOS

GÉNERO FAIXA ETÁRIA

ASSERTIVA · 8%

DETERMINADA · 8%

OUTROS· 7%
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Braços cruzados é um dos gestos mais falado do século XXI, está muitas vezes presente em capas de 
revistas e perfis profissionais no LinkedIn. Contudo, este estudo revelou que apenas 7.5% dos portugueses 
consideram-no como um gesto que transmite confiança e 2.3% como determinação.

O gesto apontar revelou-se coerente com o que sempre ouvimos durante a infância “Não se aponta que é 
feio”. Uma maioria esmagadora considera-o como um gesto agressivo e as restantes percepções que surgem 
associadas a este gesto são na sua generalidade negativas: acusatório, arrogante, autoritário, rude, 
inseguro, ameaçador. Apenas 16% consideram que tem uma conotação positiva (assertiva ou determinada).

A maioria dos portugueses considera o gesto mãos no queixo como indicativo de estar a pensar mas existe 
uma margem de 13% das pessoas que considera que este transmite uma imagem nervosa, reservada, 
preocupada, desconfiada, arrogante, aborrecida, duvidosa ou desonesta (estar a mentir ou a esconder algo).

Entre os 32% de outras respostas o gesto steeple tem interpretações muito diferentes: determinada, 
nervosa, manipuladora, interessada, organizada, treinada, sistemática, impaciente.

Se há alguns anos atrás ter as mãos nos bolsos era considerado má educação, hoje não é diferente porque 
alguns respondentes consideram esta postura como uma falta de educação. As outras interpretações não 
são melhores: distante, reservada, nervosa, confiante, desinteressada, desleixada, informal, descontraída 
e arrogante.

Está com atenção a esta infografia? Então reparou que os 3 parâmetros mais significativos (pensativa, 
concentrada, distante) revelados nesta questão são exactamente iguais aos da pergunta 3 onde 
apresentámos um gesto semelhante. Contudo a curiosidade não pára aqui, espreite os resultados da 
questão 9.

Apesar de a maioria dos portugueses ter afirmado que ambos estes gestos transmitem uma imagem 
pensativa (questão 3 e 6), quando colocados em comparação o gesto mãos no queixo que ultrapassa a 
linha do queixo é percepcionado como preocupação.
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Uma pessoa que tem as mãos nos 
bolsos quando está a falar, parece-lhe:05

Descreva numa palavra qual a imagem 
que este gesto lhe transmite:06

Qual destas mulheres lhe transmite mais confiança?07
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Qual destes homens lhe transmite mais confiança?08

Em qual das imagens a pessoa lhe parece 
mais preocupada?09

Quando alguém aponta para si numa reunião ou 
numa conversa mais informal, prefere que utilize 
que tipo de gesto?

10
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A maioria dos 
portugueses 
prefere que 

apontem na sua 
direcção com a 

mão inteira
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