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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.





Rede e-Tec Brasil7

Caro(a) estudante,

Bem vindo à disciplina de Comunicação Empresarial. A Língua Portuguesa 

é sempre um desafio na vida de todos nós, e comunicar-se corretamente é 

importante em todas as esferas do nosso cotidiano. 

Na Administração, a comunicação merece, também, nossa atenção. A todo 

instante ela é empregada nas funções que exercemos e precisa sempre ser 

clara e objetiva para que possamos compreender e expressar as necessidades 

da organização.

As informações fornecidas nesta disciplina serão valiosas para a sua qualifi-

cação, mas é preciso atualizar-se quanto às mudanças que podem ocorrer e 

seguir as regras específicas de comunicação empregadas pelas empresas nos 

mais diversos setores, para que, assim, possa compreender, satisfatoriamen-

te, os textos que por elas circularem.

Este Curso em EAD (Ensino a Distância) tem um formato diferente daquele 

que é aplicado nas disciplinas presenciais. Aqui, a interação é toda realiza-

da através das máquinas. No ensino a distância, sua participação lendo os 

textos, executando as atividades de aprendizagem e a sua disciplina com 

relação aos estudos influenciará bastante no seu processo de aprendizagem. 

É muito importante, também, ficar atento à utilização das várias mídias indi-

cadas, procurando entender a interação da disciplina com o curso, como um 

todo, e, principalmente, aproveitando a sua vivência, que pode contribuir e 

enriquecer a disciplina que se inicia agora.

Um grande abraço!

Marlette Cassia Oliveira Ferreira 

Professora-autora

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Desejo que você realize um bom curso e aprimore seus conhecimentos, es-

pecialmente, na área da comunicação empresarial, e, para isso, apresentarei 

alguns itens importantes da disciplina. Começarei com o processo de comu-

nicação e com as vantagens e desvantagens da comunicação oral e da escrita 

em função do melhor resultado no processo comunicativo de transferência e 

compreensão dos diversos conteúdos. Além disso, apresentarei as maneiras 

de lidar com os rumores e a aplicação da informatização na comunicação 

empresarial, assim como outros conteúdos pertinentes a essa temática. 

A seguir, apresentarei elementos que devem ser desenvolvidos a fim de que 

se consiga a qualidade de estilo na escrita esperada em uma comunicação 

empresarial. Assim, mostrarei a correta utilização das formas de tratamento, 

as principais regras de ortografia, assim como as novas normas ortográficas 

da língua portuguesa.

O último item, e não menos importante, é a comunicação empresarial. Trata-

rei dos itens textuais que constituem os atestados, as declarações, os ofícios, 

as atas, os curriculum vitae, ou Currículos, e os relatórios.

Um grande abraço!

Marlette Cassia Oliveira Ferreira 

Professora-autora
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Aula 1. Comunicação

Objetivos:

• reconhecer o processo de comunicação; 

• perceber as vantagens e desvantagens da comunicação oral 

versus a comunicação escrita; 

• avaliar a eficácia das redes tipo cadeia, tipo roda e tipo todos 

os canais; 

• identificar fatores que afetam a utilização da rede de rumores; 

• constatar como a informatização está mudando a comunicação 

organizacional; e

• apontar a importância da riqueza do canal para a melhoria da 

eficácia na comunicação.

Caro(a) estudante,

A comunicação é importante para o sucesso pessoal, assim como para o 

bom desempenho empresarial. Nesta aula, você terá informações que lhe 

permitirão perceber como é importante utilizar e aprender a tirar o melhor 

proveito das formas de comunicação que poderão ser utilizadas no dia a dia 

da empresa. 

“Para que a comunicação ocorra é necessário 
a transferência e a compreensão do significado 

entre o emissor da mensagem e 
o receptor da mensagem” 

(ROBBINS, 2005).
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1.1 As principais funções da comunicação
A comunicação, segundo Robbins (2005), possui quatro funções básicas. 

São elas: 

• a comunicação pode controlar o comportamento das pessoas dos mais 

diferentes modos;

• a comunicação pode melhorar a motivação dos funcionários quando 

esclarece o que deve ser realizado ou qual a qualidade das atividades que 

serão desenvolvidas; 

• a comunicação pode fornecer o meio para a expressão emocional, 
quando os membros de uma organização podem expressar suas emo-

ções e sentimentos; e

• a comunicação pode oferecer as informações necessárias para a toma-

da de decisões, quando são avaliadas as informações recebidas para a 

tomada de decisão.

No entendimento de Adler e Rodman (1982), a comunicação é um processo 

contínuo e progressivo, que não acaba quando a mensagem é transmitida; a 

comunicação, segundo eles, começa, justamente, nesse ponto, isto é, quan-

do a mensagem é transferida. 

1.2 Elementos do processo de comunicação
Para que a comunicação se realize, segundo Robbins (2005), é preciso obser-

var os componentes abaixo.

• Fonte: é o emissor, quem emite a mensagem. 

• Codificação da mensagem: é conversão da mensagem em símbolos, 

letras e imagens. 

• Mensagem: é o produto físico codificado pelo emissor.

• Canal: é a mídia, veículo de comunicação, por onde a mensagem vai ser 

transmitida.

• Decodificação: é a tradução que o receptor faz da mensagem, ela ocor-
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re em função de suas experiências e conhecimentos a respeito dos sím-

bolos empregados pelo emissor.

• Receptor: é quem receberá a mensagem.

• Ruído: são as barreiras na comunicação que distorcem a mensagem en-

viada pelo emissor, ou seja, podem ser problemas como: muita informa-

ção, dificuldades de entendimento da linguagem, diferenças culturais, 

entre outros.

•	 Feedback: é o retorno da mensagem, aquilo que  permite saber se a 

comunicação foi entendida, ou não, pelo receptor.

Figura 1.1 Processo de comunicação
Fonte: ROBBINS, 2005, p. 133.

Analisando a figura acima, pode-se entender o processo para realizar uma 

boa comunicação.

É preciso levar em conta o contexto, segundo Teixeira (2007), ou seja, o 

ambiente em que as comunicações são realizadas e se todos os envolvidos 

na comunicação possuem os mesmos referenciais para realizar uma comu-

nicação ideal.
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Atividades de Aprendizagem

Leia os versos a seguir para depois realizar a atividade abaixo.

Meu	Caro	Amigo

Composição: Chico Buarque / Francis Hime

Meu caro amigo me perdoe, por favor 

Se eu não lhe faço uma visita 

Mas como agora apareceu um portador 

Mando notícias nessa fita       

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 

Uns dias chove, noutros dias bate sol      

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta    

Muita mutreta pra levar a situação 

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

E a gente vai tomando e também sem a cachaça 

Ninguém segura esse rojão

Meu caro amigo eu não pretendo provocar 

Nem atiçar suas saudades 

Mas acontece que não posso me furtar 

A lhe contar as novidades       

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 

Uns dias chove, noutros dias bate sol      

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta    

É pirueta pra cavar o ganha-pão 

Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro 

E a gente vai fumando que, também, sem um cigarro 

Ninguém segura esse rojão

Meu caro amigo eu quis até telefonar 

Mas a tarifa não tem graça 

Eu ando aflito pra fazer você ficar 

A par de tudo que se passa       

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 
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Uns dias chove, noutros dias bate sol      

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta    

Muita careta pra engolir a transação 

E a gente tá engolindo cada sapo no caminho 

E a gente vai se amando que, também, sem um carinho 

Ninguém segura esse rojão

Meu caro amigo eu bem queria lhe escrever 

Mas o correio andou arisco 

Se me permitem, vou tentar lhe remeter 

Notícias frescas nesse disco       

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 

Uns dias chove, noutros dias bate sol      

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta    

A Marieta manda um beijo para os seus 

Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 

O Francis aproveita pra também mandar lembranças 

A todo o pessoal 

Adeus

Praticando a teoria.

1. A leitura atenta do texto e a observação de seus inúmeros detalhes 

permite-nos descobrir muita coisa sobre o emissor da mensagem. 

Caracterize-o a partir do que o texto fornece.

2. O modo como o emissor se dirige ao receptor demonstra que tipo 

de relação eles mantêm. Explique.

3.  Há uma estrofe no texto capaz de resumir toda mensagem trans-

mitida. Aponte-a.

4. O assunto da mensagem transmitida no texto é um objeto ou uma 

situação? 

5. Ao longo do texto, o emissor faz referências a vários canais de co-

municação. Quais são eles? 

6. A canção “Meu caro amigo” foi gravada em 1976. Ela fala da si-
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tuação do Brasil na época. Procure na internet a letra de uma música 

para enviar a um amigo seu que está fora do país ou do estado em que 

você reside nos dias de hoje. Tal música deve versar sobre a situação 

atual do país ou do estado de sua residência.  

Fonte: Adaptado de Infante (1998).

1.3 Direção da comunicação
A comunicação em uma organização, afirma Robbins (2005), ocorre vinda 

de várias direções, ela pode ser: ascendente, descente e lateral. Conforme 

figura 1.2.

Figura 1.2. Direção da comunicação
Fonte: Adaptado de ROBBINS, 2005, p. 234-235.

A comunicação descendente ocorre dos níveis mais altos da empresa para 

os níveis mais baixos. Pode ser a solicitação de um relatório ou de informa-

ções gerais de interesse da empresa.

A comunicação ascendente provém, por sua vez, dos níveis mais baixos da 

empresa e vai aos níveis mais altos. Pode ser, por exemplo, o envio de um 

relatório solicitado, ou uma caixa de sugestão, cuja finalidade é levantar os 

problemas da empresa que serão discutidos em uma reunião entre os fun-

cionários e executivos.

A comunicação lateral é aquela que ocorre entre os membros de um mes-

mo grupo, ou funcionários do mesmo nível. É empregada para tornar mais 

eficientes os processos de tomada de decisão. Contudo, ela pode gerar 

conflitos disfuncionais quando os canais de comunicação descendente ou 
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ascendente são violados. Isto é, quando os membros atropelam ou ultrapas-

sam aos seus superiores hierárquicos para fazer com que as suas solicitações 

sejam realizadas. Nesse momento, os chefes devem tomar decisões para 

coibir ou mesmo penalizar os envolvidos. 

1.4 Comunicação interpessoal
Para realizar uma boa comunicação é preciso selecionar um canal.  Canal, 

para Robbins (2005), é a mídia através da qual a mensagem será transmitida. 

Os canais podem ser divididos em: canal formal e canal informal. Observe 

abaixo a identificação de cada um, de acordo com Martins (2012).

• Canais formais: são estabelecidos pela organização e transmitem men-

sagens que se referem às atividades relacionadas com o trabalho de seus 

membros. 

• Canais informais: são espontâneos e surgem como resposta às escolhas 

individuais.

Os membros de uma empresa podem realizar comunicação oral, comunica-

ção escrita ou comunicação não verbal.  Confira as características de cada 

uma delas:

• Comunicação oral é o principal meio para transmitir a mensagem. Pode 

ser uma palestra, um debate formal entre os funcionários de uma empre-

sa ou uma conversa face a face.

Vantagens: a rapidez e o feedback, pois as dúvidas podem ser sanadas 

imediatamente.

Desvantagens: distorções da mensagem, pois cada pessoa que a trans-

mitir pode modificá-la sem que perceba, o que alimenta a rede de rumo-

res.

• Comunicação escrita é observada no envio de memorandos, cartas, 

transmissão de fax, informativos, jornal interno, mural etc.

Vantagens: pode ficar armazenada pelo emissor ou receptor para ser 

verificada quando necessário.

Assista ao filme “Como 
enlouquecer seu chefe” e 
tente identificar as cenas em 
que aparece a comunicação 
ascendente, descendente e 
lateral. 
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Desvantagens: para realizar uma comunicação escrita é preciso despen-

der um tempo para a redação e o feedback não é imediato, e, muitas 

vezes, não ocorre.

• Comunicação não verbal: pode ser observada no movimento do corpo, 

na entonação da voz ou na ênfase a algumas palavras no momento da 

comunicação oral. 

Vantagens: a comunicação não verbal complementa outras formas de 

comunicação, oferecendo expressões a partir das quais emoções e senti-

mentos podem ser observados na emissão da comunicação.

Desvantagens: muitas vezes pode ocorrer o erro de interpretação da 

linguagem corporal e dos gestos, o que pode prejudicar a interpretação 

do conteúdo da comunicação, finaliza Martins (2012). 

1.5 Comunicação organizacional
A organização pode empregar no processo de comunicação os meios ele-

trônicos, as redes formais e as redes de rumores. Veja a definição de cada 

uma delas: 

A) As redes formais de comunicação presentes na organização podem 

“envolver centenas de pessoas em dezenas de níveis hierárquicos” (ROB-

BINS, 2005, p. 238). O autor descreve três tipos de grupos: cadeia, roda 

e todos os canais. Esses grupos são formados por cinco pessoas cada um, 

conforme figura 1.3.

Figura 1.3: três tipos comuns de redes de pequenos grupos
Fonte: ROBBINS, 2005, p. 238.
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O grupo tipo cadeia pode ser observado em empresas que seguem “uma 

cadeia formal de comando” (ROBBINS, 2005, p. 238) e as comunicações são 

tratadas da mesma maneira, possuindo, geralmente, três níveis hierárquicos.

O grupo tipo roda, por outro lado, pode ser observado nas empresas em 

que toda comunicação parte do líder para os liderados.

O grupo tipo todos os canais é observado em empresas onde todos os 

membros são autogerenciados, não existe um líder, todos se comunicam 

livremente. 

          
Quadro 1.1 Redes em pequenos grupos e o critério de eficácia

Critério Cadeia Roda Todos os canais

Velocidade Moderada Rápida Rápida

Exatidão Alta Alta Moderada

Emergência de um líder Moderada Alta Nenhuma

Satisfação dos membros Moderada Baixa Alta

Fonte: Robbins (2005, p. 238).

No quadro acima, sobre as redes em pequenos grupos e o critério de eficá-

cia, o autor descreve quatro variáveis importantes a serem observadas quan-

to à eficácia da comunicação: a velocidade, a exatidão, a emergência do 

líder e a satisfação dos membros. Cada uma delas tem um critério diferente, 

dependendo da urgência e da precisão que o líder emprega ao transmitir a 

mensagem.

B) O que chamamos de Redes de Rumores são os sistemas de comunica-

ção informal presentes nas empresas.  Os itens abaixo listados são caracte-

rísticas das redes de rumores:

• elas são informais e não podem ser controladas pela direção da empresa;

• muitos funcionários acreditam que os rumores são mais confiáveis que a 

comunicação formal; e 

• muitas vezes os rumores são empregados em favor de interesses pessoais 

e não em prol da organização.

Os rumores proliferam-se na empresa devido a três fatores básicos, decor-

rentes da busca de informações sobre:
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• situações importantes da empresa;

• condições ambíguas; e

•  acontecimentos que provocam ansiedade.

Os profissionais da empresa devem entender e tirar proveito da rede de ru-

mores, reduzindo as consequências negativas dos rumores, como segue: 

1) Anunciar um cronograma para a tomada de decisões importantes. 

2) Explicar decisões e comportamentos que possam parecer inconsis-

tentes ou misteriosos. 3) Enfatizar as desvantagens, bem como as van-

tagens, das decisões atuais e dos planos futuros. 4)Discutir abertamen-

te as piores possibilidades – nada provoca mais ansiedade do que uma 

fantasia não declarada. (ROBBINS, 2005, p.238).

Como pode ser observado, a rede de rumores não pode ser eliminada, mas,  

pode-se diminuir as consequências e os impactos negativos que ela provoca 

na empresa. 

C) A comunicação eletrônica vem sendo empregada na empresa desde 

que a tecnologia da computação começou a ser utilizada. Ela reduz o con-

sumo de tempo, de papel, e pode ser usada nas comunicações internas e 

externas. Esse tipo de comunicação ocorre através do:

•	 e-mail, ou correio eletrônico, que emprega a internet para receber e 

transmitir comunicações. As suas vantagens englobam a rapidez com 

que são escritas, editadas e armazenadas as mensagens, bem como o 

baixo custo para distribuí-las. Entre suas desvantagens, pode-se citar o 

excesso de informações por mensagem, a ausência de emoção no seu 

conteúdo e a presença de frieza e impessoalidade em sua escrita.
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QUADRO 1.2: Emotions expressando emoções pelo e-mail

O correio eletrônico não precisa ser destituído de emoções. Com o 

passar do tempo, os usuários de e-mail desenvolveram uma série de 

símbolos (os emoticons) para demonstrar emoções. Por exemplo, o 

uso de letras maiúsculas em toda uma mensagem ( como: ESTE PRO-

JETO REQUER SUA ATENÇÃO IMEDIATA!) equivale a gritar. Veja alguns 

outros emoticons bastante comuns: 

:]  Sorriso :-e  Desapontamento

<g> Sorriso irônico :-@ Grito

:(  Olhar de reprovação :-0  Berro

;) Piscada :-D Choque ou surpresa

:-[ Expressão muito triste :’(   Choro

         Fonte: Robbins (2005, p. 240).

O quadro 1.2 possui alguns exemplos de emotions que podem ser emprega-

dos na comunicação via e-mail para mostrar emoção na comunicação.

• Mensagens instantâneas são observadas na empresa por um grupo 

que se mantém conectado. As vantagens podem ser observadas na ra-

pidez com que a mensagem é enviada, recebida e respondida. Pode-se, 

como desvantagem, observar a intrusão em momentos que tiram a aten-

ção do trabalho.

• Intranet são redes de comunicação internas à empresa e o acesso só é 

permitido aos funcionários da organização.

• Extranet são redes de comunicação que podem incluir pessoas além do 

espaço físico da empresa. Incluem, além dos funcionários, os fornecedo-

res e os parceiros estratégicos da organização.

• Videoconferência pode ser observada em reuniões em que os parti-

cipantes não estão presentes, fisicamente, mas, assistem e participam 

devido ao emprego da tecnologia. 

1.6 Utilizando os canais de comunicação
O canal de comunicação a ser utilizado no processo de comunicação é 

importante em virtude da quantidade de informação a ser transmitida, como 

pode ser observado no quadro 1.3, que diz respeito à riqueza de informa-

ções desses canais:
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Quadro 1.3 Riqueza de informações dos canais de comunicação

Fonte: Baseado em R. H. Lengel e R. L. Daft, “The selection of communication media as an executive skill”, Academy of 
Management Executive, ago. 1988, p. 225-232; e R. L. Daft e R. H. Lengel, “Organizational information requirements, 
media richness, and structural design”, Managerial Science, maio 1986, p. 554-572. Reproduzido de R. L. Daft e R. A. Noe, 
Organizational behavior. Fort Worth: Harcourt, 2001, p. 311 (apud Robbins, 2005, p. 244).

Analisando o quadro, pode-se observar que nos canais mais ricos se en-

contra, ao mesmo tempo, o emprego de diferentes sinais de comunicação, 

isso aumenta a rapidez do feedback e torna a comunicação extremamente 

pessoal.

A empresa deve analisar qual o canal será empregado para decidir 
sobre o conteúdo da comunicação a ser transmitido.

1.7 Barreiras para a comunicação eficaz
Para que ocorra uma comunicação eficaz é importante verificar alguns itens 

com atenção, uma vez que podem se tornar barreiras para a comunicação. 

São eles: 

• Filtragem: é a manipulação do conteúdo da informação pelo emissor 

para que se torne mais interessante ao receptor.

• Percepção seletiva: o receptor escuta seletivamente a comunicação e 

interpreta e decodifica as informações que são interessantes “as suas 

necessidades, motivações, experiências, histórico e outras características 

pessoais” (ROBBINS, 2005, p. 246).

• Sobrecarga de informação: o conjunto das informações que os indiví-

duos recebem excede a sua capacidade de processar.  
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• Emoções: no momento que o receptor recebe as informações, suas 

emoções influenciam no modo como ele as decodifica e interpreta. 

• Linguagem: as palavras empregadas na comunicação podem possuir 

significados diferentes para cada receptor da mensagem. 

• Medo da comunicação: muitos possuem tensão, ansiedade em relação 

à comunicação oral e escrita, mesmo sem motivo aparente. 

Outras questões atuais, também, devem ser observadas e são verifi-
cadas em quatro situações, que estão expostas a seguir:

I - As barreiras de comunicação podem ser observadas nos conteúdos 
da comunicação dos homens e das mulheres.

Os homens falam para “queixar-se de que as mulheres falam demais; ofere-

cer soluções; enfatizar status, poder e independência; vangloriar-se de suas 

conquistas” (ROBBINS, 2005, p.247). 

As mulheres falam para “estabelecer conexão e intimidade; reclamar que os 

homens não as escutam; falar dos problemas para criar aproximação; de-

monstrar arrependimento e estabelecer o equilíbrio no diálogo” (ROBBINS, 

2005,p.247).

II - Uma fala politicamente incorreta também pode ser uma barreira 
na comunicação.

Ainda conforme Robbins, a comunicação “politicamente correta” pode ser 

observada nas palavras que “expressam estereótipos, intimidam e ofendem 

as pessoas”. Isto é, tais enunciados não são, necessariamente, ofensivos e 

socialmente incorretos, assim, muitas vezes, são emitidos sem que o enun-

ciador tenha total consciência daquilo que fala, contudo, manifestam valo-

res que tendem a reduzir a importância humana das pessoas, agredindo-as. 

Estabelece-se, dessa forma, um tipo de politicamente incorreto.

 O autor afirma, ainda, que em uma força de trabalho cada vez mais diversi-

ficada, é preciso prestar atenção às palavras que podem ser ofensivas, mes-

mo que elas estejam engendradas na cultura de uma dada região. Assim, 

deve-se tomar cuidado, em situações de comunicação, ao empregar palavras 

como aleijado, cego e velho, trocando-as por expressões como: deficiente 
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físico, deficiente visual e idoso, como pode ser observado no quadro 1.4:

Quadro 1.4: emprego de palavras politicamente corretas

Fonte: The Far Side de Gary Larson © 1994 Far Works, Inc. Todos os direitos reservados. Reprodu-
zido com autorização (apud Robbins, 2005, p. 249)

III. Outra barreira na comunicação pode se apresentar através de ter-
mos utilizados indevidamente.

Para obter-se uma comunicação eficaz deve-se eliminar algumas palavras 

que podem comprometer o entendimento preciso da mensagem a ser trans-

mitida. Por exemplo, as palavras “morte, lixo, cotas e mulheres” podem 
ser substituídas por “resultado negativo para o paciente, material de 
sobra pós-consumo, equidade educacional e pessoas do sexo femini-
no”, completa Robbins (2005, p. 249).

IV - Comunicação multicultural

As características multiculturais influenciam na realização da comunicação 

eficaz. Gestos comuns em uma cultura podem ser ofensivos em outra, como 

mostra o Quadro 1.5:
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QUADRO 1.5 Gestos manuais têm significados diferentes em países diferen-
tes

O sinal de OK O “chifrinho”

Este gesto, nos Estados Unidos, significa um sinal amigável 
de “tudo bem”. Na Austrália e em alguns países islâmicos, 
tem um significado ofensivo e obsceno.

Este sinal é utilizado como encorajamento entre os atle-
tas da Universidade do Texas, e é um sinal de boa sorte 
entre venezuelanos. Em algumas partes da África, é uma 
maldição. Na Itália, significa que a esposa de alguém está 
traindo o marido.

O “V” de vitória O dedo erguido

Em diversas partes do mundo, este gesto significa “vitória” 
ou “paz”. Na Inglaterra, quando feito com a palma da mão 
virada para dentro, especialmente com um movimento de 
erguer os dedos, é ofensivo, como “dane-se!”.

Nos Estados Unidos, significa “venha aqui”. Na Malásia, 
usa-se apenas para chamar animais. Na Indonésia e na 

Austrália, é usado para apontar “damas da noite”.

Fonte: “What’s A-O.K. in the U.S.A. is lewd and worthless beyond”, New York Times, 18 ago. 1996, p. E7. De Roger E. Ax-
tell, Gestures: the do’s and taboos of body language around the world. Copyright © 1991. Reproduzido com autorização 
(apud ROBBINS, 2005, p. 250).  Imagems: sxc.hu 

Resumo
Nesta aula, você teve informações sobre o processo de comunicação e pôde 

perceber as vantagens e desvantagens da comunicação oral versus a comu-

nicação escrita.  Mostrei, também, que, quando se trabalha em um local, 

deve-se avaliar a eficácia das redes tipo cadeia, roda e todos os canais, assim 

como identificar os fatores que afetam a utilização da rede de rumores, 

buscando como amenizar os efeitos dela na empresa. Procurei demonstrar, 

ainda, que é preciso levar em conta que as empresas estão se informatizan-

do, assim, está mudando a comunicação empresarial. Isso faz com que um 

profissional tenha de analisar qual o melhor canal para comunicar-se com 

os seus clientes internos. Por fim, foram apresentadas as barreiras à comu-

nicação para que você fique atento à forma como se comunica, buscando 

impedir problemas na comunicação.
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Atividades de aprendizagem
7. Procure na internet, revistas, jornais, ou qualquer outro material impresso, 

expressões ou gestos que são barreiras à comunicação e registre abaixo:

Prezado(a) estudante,

Como você pôde perceber, nesta aula, é necessário ter atenção à comunica-

ção dentro de uma empresa, principalmente, pelo fato de que qualquer erro 

ou palavra mal utilizada pode causar ruídos ou desencontro de informações. 

A partir de agora, você pode começar a observar dentro da empresa em que 

trabalha, ou que você tenha contato, como a comunicação é realizada. As 

aulas continuarão abordando tal temática, sempre buscando contribuir para 

o seu crescimento profissional. Boa leitura!
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O conteúdo desta aula está relacionado à qualidade do estilo da comuni-

cação escrita. Para ter uma escrita eficaz na comunicação presencial, é im-

portante empregar corretamente a linguagem para obter os melhores re-

sultados no entendimento do processo. Essa atenção à escrita evita muitos 

problemas, que são sofridos por muitas empresas, no sentido de que elas 

não são entendidas e nem têm feedback de seus colaboradores. Boa leitura!

2.1 Qualidade do estilo
A linguagem empregada em uma redação deve ser clara, simples e objetiva. 

Recomenda-se que o texto seja escrito com cuidado e esmero. Veja algumas 

características que o texto deve ter:

CARACTERÍSTICA O QUE É

Clareza

É a qualidade que possibilita ao leitor compreender com habilidade o que 
o texto pretende dizer.

Evite: 
- palavras desnecessárias;
- períodos longos;
- escolher verbos com significado muito amplo para a frase; e
- usar palavras de difícil entendimento pelo leitor.

Aula 2. Qualidade do estilo da     
  comunicação escrita

Objetivos:

• apontar a importância da qualidade do estilo na linguagem em-

pregada na comunicação escrita;

• identificar as formas de tratamento que devem ser empregadas 

na comunicação empresarial;

• distinguir o desenvolvimento da comunicação empresarial com 

harmonia; e

• empregar adequadamente as normas para transcrição de horas 

e datas 
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Objetividade

O texto objetivo entra diretamente no assunto a ser tratado, sem estendê-
-lo com “introduções” inúteis.

Você deve: 
- seguir uma ordem lógica, com coerência de raciocínio e ideias.

Concisão

Consiste em dizer de forma direta e condensada o que se pretende, comu-
nicando o essencial e eliminando tudo o que for desnecessário.

Você deve: 
- planejar o que será escrito;
- economizar frases e palavras;
- retirar ideias excessivas; e
- evitar comentários desnecessários.

Adequação no tratamento (forma-
lidade)

O receptor (destinatário) deve ser tratado com boa educação, com polidez 
e com o respeito e a formalidade que seu cargo exigir.

Observe o quadro sobre formas de tratamento.

Correção gramatical

O texto não deve conter erros de nenhum tipo (ortografia, acentuação, 
concordância, pontuação).
Os erros podem comprometer seriamente a imagem do remetente perante 
o destinatário.

Você deve: 
- ler e reescrever os textos corrigindo os erros, além de sempre consultar 
um bom dicionário.

Coerência

Todos os parágrafos devem contribuir para o objetivo do texto.

Você deve: 
- Seguir uma ordem cronológica dos fatos; e
- seguir uma ordem espacial; primeiro, os elementos mais próximos, de-
pois, os mais distantes.  

Fonte: adaptado Ferreira (1996, p. 15).

Também é importante se inteirar dos itens abaixo, estando sempre atento  a 

eles no texto:

Quadro 2.2: Qualidade de estilo
CARACTERÍSTICA O QUE É

Aliteração 
Repetição do mesmo fonema.
Exemplo: certo de sua compreensão sobre o assunto (aliteração do fonema “s”)

Cacofonia 
Emprego de palavras que formam sons grotescos ou confusos quanto ao seu sig-
nificado.
Exemplo: O perfume custa R$ 70,00 por cada

Rima
É a musicalidade produzida pela repetição de letras ou palavras no texto.
Exemplo: O assessor reforçou a importância do odor do corredor.

Repetição de palavra
É a repetição exagerada de palavras no texto.
Exemplo: O diretor administrativo da empresa convidou o diretor da concorrência 
para uma reunião com o diretor geral.

Excesso de “que”
É o emprego excessivo de “que”, causando deselegância na correspondência.
Exemplo: O artigo que estou escrevendo que quero enviar ao chefe e que usará 
na reunião

Fonte: adaptado Medeiros (1984, p. 33).
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Quando você estiver escrevendo deve prestar atenção aos itens seguintes 

para ter uma boa escrita:

a) Cuidado com os vícios de linguagem - não empregue frases pron-
tas ou chavões, tais como:

• a toque de caixa; 

• agradar a gregos e troianos;

• agradável surpresa;

• alto e bom som; e

• cartada decisiva.

b) Utilizar de forma clara as expressões. Veja os exemplos no qua-
dro:    

Quadro 2.3: chavões empregados na escrita
No lugar de É preferível 

Acusamos o recebimento de... Recebemos...

Anexo a presente... Anexamos...

Levamos ao seu conhecimento... Entrar direto no assunto.

Esclarecemos, outrossim... No lugar de “outrossim” empregar “ainda”, “também”.

Sem mais ou.
Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Vimos pelo presente...
Vimos por meio desta...

Entrar direto no assunto.

 Fonte: Adaptado Medeiros (1984).

          

c) Cuidado com expressões ambíguas:

Exemplo: Temos roupas para mulheres pretas e ternos para os homens.

A palavra “preta” refere-se às mulheres ou às roupas?

d) Outro vício da linguagem é a tautologia, que significa usar pala-
vras que querem dizer a mesma coisa num mesmo texto. 

Exemplos:
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• conviver juntos;

• destaque excepcional;

• detalhes minuciosos;

• passatempo passageiro;

• repetir novamente; e

• surpresa inesperada.

e) Mais um vício é o circunlóquio, ou perífrase, que significa dizer 
em muitas palavras o que se poderia dizer em poucas. Veja os exem-
plos:   

Quadro 2.4: Exemplos de circunlóquios
Circunlóquio Forma adequada

Chegar a uma conclusão Concluir 

Com o intuito de
Com o propósito de

Para 

Constata-se que estão de acordo Concordam 

Durante o tempo em que Enquanto

Levar a efeito um estudo Estudar 

Um grande número de Muitos

f) O uso do gerúndio deve ser evitado, como apresentado abaixo:

Quadro 2.5:
Forma gerundiva Forma correta

Vou estar enviando. Vou enviar

Estava lendo. Lia.

Estou enviando os documentos. Envio os documentos.

2.2 Formas de tratamento
Toda comunicação empresarial deve ser escrita de forma polida, ajustando as 

palavras e expressões às normas de educação e cortesia. O emprego correto 

da forma de tratamento é uma das formas de realizar essa tarefa. Veja no 

quadro a seguir algumas formas de tratamento que você não deve esquecer:
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Quadro 2.6 Formas de tratamento
PERSONALIDADES TRATAMENTO ABREVIATURA NO ENVELOPE VOCATIVO

Presidente da República; 
Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; e do 
Congresso Nacional.

Excelência,
Vossa Excelência.

Só por extenso
Excelentíssimo 

Senhor.
Senhor Presidente.

Deputados; Senadores; 
Governadores; Embaixa-
dores; Ministros; Oficiais 

Generais; e Prefeitos. 

Excelência, Vossa 
Excelência, 

Sua Excelência.

V.Exa.
V.Exas.
S. Exa.
S. Exas.

Exmo. Sr.
Exmos.Srs.

Senhor (mais título).

Oficiais superiores e 
subalternos; Diretores de 
repartições e empresas; 
chefes de serviço; pesso-

as de cerimônia.

Senhor, Vossa Senho-
ria, sua Senhoria.

V. Sa.
V. Sas.
S. Sa.
S. Sas.

Ilmo. Sr.
Ilmos. Srs.

Senhor (mais título).

Reitor de universidade.
Magnificência,

Vossa Magnificência.
V. Maga.
V. Magas.

Exmo. Sr.
Exmos. Srs.

Magnífico Reitor.

Papa 
Santidade, Vossa 
Santidade, Sua 

Santidade.

V. S.
S. S.

SS. SS.
Sua Santidade Santíssimo Padre

Juízes de Direito.
Meritíssimo, Vossa 

Excelência, Sua 
Excelência.

V. Exa.
S. Exa.

Exmo. Sr.
Exmos. Srs.

Meritíssimo Juiz.

Cardeais
Eminência, Vossa/Sua 

Eminência.

V. Ema.
V. Emas.
S. Ema.

Sua Eminência, 
Reverendíssima.

Eminentíssimo 
Reverendíssimo.

Bispos
Excelência, Vossa 

Excelência, 
Sua Excelência.

V.Exa.
S. Exa.
Rev.ma

Sua Excelência 
Reverendíssima.

Reverendíssimo
Excelentíssimo.

Superiores de Convento.
Paternidade,

Vossa Paternidade.
V. Rev.ma/ V.P.

S. Rev.ma/
Paternidade.

Reverendíssimo
Padre.

Fonte: adaptado de Medeiros (1984) e Teixeira (2007).

Quando você necessitar escrever um documento, precisa ficar atento para 

fazê-lo corretamente. Verifique a titulação, ou o cargo para quem escreverá 

e utilize corretamente o seu tratamento.

2.3 Como escrever datas e horas
Quando for escrever as horas e datas, fique atento às normas presentes na 

língua portuguesa. Observe:

a) Datas

Há três maneiras para abreviar a escrita de datas:

• com traço: 12-10-1967; 
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• com barra: 20/12/2004; e 

• com ponto: 19.11.2005.

• os números devem ser escritos sem ponto ou espaço entre a centena e o 

milhar: 1997 (e não 1.997); 2009 (e não 2.009).

• O ano deve ser escrito com os dois últimos números: 19/12/05.

• O primeiro dia do mês pode ser escrito: lº e não 1. Veja:  lº/04/05.

• Empregar o zero antes do dia ou do mês não é regra, porém, inseri-lo é 

recomendado para evitar fraude.  Pode-se escrever assim: 04/03/97, ou, 

assim: 4/3/97.

b) Horas

A hora pode ser escrita de duas maneiras:

• a palavra hora sem abreviatura: 7 horas, 10 horas etc. Ou, com abrevia-

tura, 7h, 10h (sem “s” e sem ponto depois de “h”) etc.

• Hora fracionada: 7h20min (sem dar espaços entre os elementos e sem 

usar ponto depois de “h” e “min”).

c) A grafia com dois pontos é empregada em áreas específicas como 
o horário de passagens, competições entre outros:

     07:00; 

     06:00; 

     12:45; e 

     15:10. 

 

d) Dias, horas e a crase:       
 
Você deve escrever assim: 
     de terça a sexta-feira; 

     de segunda a sexta-feira. 

Ou, assim: 
     da terça à sexta-feira; 

     da segunda à sexta-feira. 
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Você não deve escrever assim: 
     De terça à sexta-feira. 

     De segunda à sexta-feira. 

          

Escreva assim: 
     de 8h a 12h; 

     de 9h45min a 12h20min; 

     das 8h às 12h; ou 

     das 9h45min às 12h20min. 

 

Não escreva assim: 
     8h às 12h; 

     9h45min às 12h20min.

Resumo
Nesta Aula, as principais informações sobre a importância da qualidade do 

estilo na comunicação escrita foram-lhe apresentadas. Além disso, você 

pôde, também, identificar as formas de tratamento que devem ser emprega-

das na comunicação empresarial.  Deixei claro que é preciso escrever sempre 

com harmonia, coerência, respeitando as regras da língua portuguesa, evi-

tando a repetição de termos, os vícios de linguagem e outros elementos que, 

além de empobrecer a escrita, são destoantes da comunicação empresarial, 

tema que estamos tratando nesta disciplina.

Atividade de aprendizagem
1. Desenvolva pelo menos um (1) parágrafo com sete (7) linhas para cada 

um dos quatro (4) assuntos com a delimitação e o objetivo sugeridos abaixo.

ASSUNTO DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO OBJETIVO

A) Esporte. A prática de esportes. Apontar as vantagens da prática de 
esportes.

B) Meio de comunicação de massa. O rádio e a televisão. Comparar o rádio com a televisão.

C) Juventude. Características da juventude atual. Apresentar argumentos a favor da 
juventude atual.

D) Imprensa. Papel da imprensa no mundo de hoje. Mostrar a responsabilidade da 
imprensa no mundo de hoje.

Fonte: adaptado de Soares e Campos (1978).

Nesta aula, você pôde verificar a importância da qualidade da escrita, re-

cebendo, através do conteúdo, explicações sobre as formas de tratamento 

1. Visite o site da Academia 
Brasileira de Letras www.
academia.org.br e busque no 
Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa, para tirar 
dúvidas quanto ao significado 
e grafia, termos que você ainda 
não conhece. Isso lhe ajudará a 
escrever.
2. Estude cuidadosamente 
a nova ortografia da língua 
portuguesa e fique atento às 
mudanças de nossa língua. Veja 
no site de Douglas Tufano as 
principais regras: http://www.
douglastufano.com.br/page_2.
html. 
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adequadas e as regras para a escrita de datas e horas. Essas explanações já 

auxiliam no seu cotidiano? Espero que sim, e que você siga em frente nas 

leituras e atividades propostas! Boa aula!
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Aula 3. Comunicação administrativa

Objetivos:

• identificar os elementos que devem constar nos atestados, ofí-

cios e cartas comerciais;

• distinguir as etapas a serem seguidas para escrever uma ata; e

• reconhecer os principais itens para a composição de um currí-

culo. 

Caro (a) estudante

Nesta aula, vou apresentar-lhe algumas regras para escrever os principais do-

cumentos da comunicação empresarial. Através delas será possível efetivar 

uma redação adequada para os documentos administrativos e empresariais. 

Irei, também, apresentar os conceitos de alguns documentos, como os ates-

tados e declarações, para sua melhor compreensão. 

3.1 Atestado e declarações
O atestado e a declaração possuem quase os mesmo itens em sua composi-

ção.  Atestado é “um documento emitido por uma pessoa ou entidade em fa-

vor de alguém, declarando algo sobre essa pessoa” (FERREIRA, 1996, p. 190). 

O atestado pode ser emitido por pessoas e por empresas públicas ou privadas. 

Ele tem por finalidade a emissão de um comprovante a quem possa interessar.

Leia as normas para redação de um atestado:

• a linguagem deve ser impessoal;

• deve ser redigido preferencialmente em papel ofício, que mede 22cm x 

33cm; e,

• se for emitido pela empresa, recomenda-se empregar papel timbrado.
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Há várias formas de começar o texto: 

• Eu, (nome e identificação), ATESTO...

• ATESTO que...

• ATESTO, a pedido da parte interessada, que...

Se o atestado tiver uma finalidade específica, esta pode ser apresentada após 

o verbo “atestar”. A diferença entre o atestado e a declaração está no título 

e no verbo utilizado ao longo do texto. Na redação da DECLARAÇÃO, em-

prega-se o verbo “declarar”, conjugado na 1ª pessoa do singular: “declaro”.  

E, para a emissão de um ATESTADO, usa-se o verbo “atestar”, conjugado, 

também, na 1ª pessoa do singular: “atesto”.

Observe os exemplos abaixo: 
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Atividades de aprendizagem
9. Elabore um atestado empregando os seguintes dados:

• solicitante (pessoa favorecida): Mariana Gregório;

• identificação da solicitante: comerciante, residente da Rua Itaque-

ra, 350, Palmital-SP;

• emitente (pessoa que atesta): Claudio Aparecido Mota;

• Identificação do emitente: dentista CRD 13.178-SP;

• o que é atestado: o emitente atendeu em seu consultório, a solici-

tante, em dia qualquer;  e

• a finalidade do atestado: justificar ausência no trabalho.

Fonte: adaptado de Ferreira (1996).

3.2 Ofício e carta comercial
O ofício é empregado para comunicação entre órgãos públicos e de órgãos 

públicos para outras empresas e pessoas. Trata, sempre, de assunto oficial 

pertinente ao órgão emitente. Segundo Ferreira (1996), o ofício é emprega-

do para diversas funções, tais como: comunicar decisões; solicitar esclareci-

mentos e informações; justificar e/ou defender determinados atos ou deci-

sões; comunicar a superiores hierárquicos ocorrência de fatos na repartição 

pela qual o emissor é responsável; solicitar e/ou encaminhar orçamentos; 

solicitar realização de serviços e obras de quaisquer espécies; cumprimentar 

o destinatário por alguma ocorrência importante em sua vida profissional e 

convidar o destinatário para solenidades públicas.

O ofício e a carta comercial possuem quase os mesmos itens, o que pode 

depender da empresa em que você trabalha. A diferença primordial entre 

os dois consiste no fato de que o ofício é realizado por órgãos públicos e 

a carta comercial pode ser escrita por qualquer empresa ou pessoa comum 

(BUSUTH, 2004).

Em seguida, você poderá visualizar os elementos que devem fazer parte do 

ofício:
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Quadro 3.1- Partes do documento no Padrão Ofício
Partes do documento Exemplo 

a) Tipo e número do expediente, seguido da sigla 
do órgão que o expede. 

Mem. 123/2002-MF  
Aviso 123/2002-SG  
Of. 123/2002-MME

b) Local e data em que foi assinado, por extenso, com 
alinhamento à direita:

Brasília, 15 de março de 2009.

c) Assunto: resumo do teor do documento. Assunto: Produtividade do órgão em 2002.
Assunto: Necessidade de aquisição de novos 
computadores.

d) Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é 
dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluí-
do também o endereço.

Mariana Gonçalvez
Diretora do Departamento de Finanças

e) Texto: nos casos em que a função do ofício não for a de 
mero encaminhamento de documentos, o expediente deve 
conter a seguinte estrutura:

Introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, 
na qual é apresentado o assunto que motiva a comuni-
cação. Evite o uso das formas: “tenho a honra de”, 
“tenho o prazer de”, “cumpre-me informar que”, 
empregue a forma direta.
Desenvolvimento: etapa do texto na qual o assunto é de-
talhado; se o texto contiver mais de uma ideia sobre o 
assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, 
o que confere maior clareza à exposição. 
Conclusão, por sua vez, é a etapa na qual é reafirmada, 
ou, simplesmente, reapresentada, a posição recomendada 
sobre o assunto tratado.

f) Fecho das comunicações oficiais possui, além da fina-
lidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o desti-
natário.

Para autoridades superiores, inclusive o Presidente da Re-
pública, usa-se a palavra “respeitosamente”, seguida do 
nome do autor do texto. 
 Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia 
inferior, usa-se a palavra “atenciosamente”, seguida do 
nome do autor do texto.

g) Assinatura do autor da comunicação. A Sua Excelência o Senhor
João Fazano
Diretor do Instituto Federal
70.160-900 – Campo Grande – MS

h) Identificação do signatário Signatário é quem assina o texto.

i) A numeração de página é obrigatória e deve constar, 
numericamente, a partir da segunda página.

Na parte superior direita e apontar a página no tipo de 
ofício:
Of. 123/2002-MME – pág. 02

j) Armazenar arquivos virtuais de forma organizada para 
facilitar a localização.

Os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte 
maneira: tipo do documento/número do documento/pala-
vras-chave do conteúdo. Expressos da seguinte maneira: 
“Of. 123 – relatório produtividade ano 2009”.

k) O Cabeçalho deve ser escrito se a empresa não possuir 
papel timbrado

[Ministério]
[Secretaria/Departamento/Setor/Entidade]

[Endereço para correspondência].
[Endereço - continuação]

[Telefone e Endereço de Correio Eletrônico]

Fonte: adaptado de Ferreira (1996) e Manual de Redação da Presidência da República (2002).
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Exemplo de Ofício
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Fonte: Manual de Redação da Presidência da República (2002, p. 21).

3.3 Ata
É o registro resumido do desenrolar de uma reunião. Os componentes obri-

gatórios de uma ata podem ser observados abaixo:
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Quadro 3.2 - Componentes de uma ata
Parte Conteúdo Exemplo

Introdução (ou cabeçalho).
Número da ata e especificação da 
reunião. 
Ex: Assembleia Geral Ordinária.

Ata nº 107
Assembleia Geral Ordinária da Facul-
dade de Filosofia.

Abertura
Data (por extenso), hora, local e tipo 
de reunião.

Aos vinte dias do mês de novembro 
de dois mil e nove, às quinze horas, 
na sede da empresa, na Rua do Man-
ganês, trezentos e quarenta, reunimo-
-nos para uma Assembleia Geral Ordi-
nária da Faculdade de Filosofia.

Verificação da presença (quorum).

Registro do número de presentes e se 
ele é suficiente para a realização da 
reunião, segundo a lei ou os estatutos 
da empresa/entidade.

O presidente verificou a lista de pre-
sentes e observando o quorum, ini-
ciou a reunião.

Definição da mesa diretora.

Nome dos indicados para dirigir a 
reunião (presidente/coordenador e 
secretário, bem como a forma de suas 
escolhas, que costuma se dar por 
aclamação).

O presidente da reunião, Senhor Lima 
e Silva, executou os trabalhos com o 
objetivo de  aprovar o calendário leti-
vo de dois mil e dez.

Texto.
Assuntos tratados, decisões, opiniões 
dos presentes, considerações, inter-
rupções.

Inicialmente, o presidente solicitou 
que todos analisem o calendário para 
aprovação por aclamação. Após a 
análise, o calendário foi aprovado por 
unanimidade e sem ressalvas.

Encerramento. Frase padrão.

Nada mais havendo para tratar, en-
cerraram-se os trabalhos dos quais, 
eu, Lauro Fernandes, lavrei a presente 
ata, que foi, por sua vez, assinada pe-
los professores João Manuel Ferreira, 
Luiz Silveira, Manoela Ferraz, Feliciano 
Borges.

Fonte: adaptado de Ferreira (1996).

Exemplo de Ata

Ata nº 107

Assembleia Geral Ordinária da Faculdade de Filosofia

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e nove, às quinze ho-

ras, na sede da empresa, na Rua do Manganês, trezentos e quarenta, 

reunimo-nos para uma Assembleia Geral Ordinária da Faculdade de Fi-

losofia. O presidente verificou a lista de presentes e, observando o qu-

orum, iniciou a reunião. O presidente da reunião, Senhor Lima e Silva, 

executou os trabalhos com o objetivo de aprovar o calendário letivo de 

dois mil e dez. Inicialmente, solicitou que todos analisassem o calen-

dário para aprovação por aclamação. Após a análise, o calendário foi 

aprovado por unanimidade e sem ressalvas. Nada mais havendo para 
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tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais, eu, Lauro Fernandes, la-

vrei a presente ata, que, por sua vez, foi assinada pelos professores 

João Manuel Ferreira, Luiz Silveira, Manoela Ferraz, Feliciano Borges.

Atividade de aprendizagem
10. Procure uma ata no jornal, internet e descreva cada uma das partes 

apontadas no Quadro 3.2 - Componentes de uma ata.

11. Suponha que você seja proprietário de um apartamento em um prédio 

onde se realizou uma Assembleia Geral para decidir algumas questões re-

lativas ao condomínio. Redija a ata completa dessa assembleia, a partir dos 

seguintes dados:

• tipo de assembleia: Geral Extraordinária. 

• Número da ata: 07.

• Nome do condomínio: Residencial Torre Nova.

• Dia da realização: ontem.

• Hora: 20horas.

• Mesa diretora da assembleia: Senhor Paulo Louvino (proprietário 

do apartamento 117) para presidente, e você para o secretário da 

reunião.

• Presentes: 20 proprietários.

• Assuntos tratados: reforma da área de lazer do condomínio; con-

tratação de mais três funcionários para tornar mais eficiente o ser-

viço de portaria e limpeza do prédio; cancelamento do atual con-

trato existente entre o condomínio e a empresa administradora de 

suas atividades; e a escolha de uma nova empresa para executar 

as tarefas.

• Deliberações (decisões tomadas): reforma da área de lazer: adiada 

para o próximo ano, por falta de recursos em caixa; contratação 
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de um só funcionário de limpeza, para evitar aumentos na taxa de 

condomínio; e a mudança da administradora, que foi aprovada por 

unanimidade.

• Assinaram a ata: todos os presentes.

Fonte: adaptado de Ferreira (1996).

3.4 Curriculum Vitae (Currículo)
O Curriculum Vitae ou, simplesmente, Currículo “é um documento em que 

uma pessoa apresenta, de maneira ordenada e resumida, as informações 

mais importantes relativas à sua formação intelectual e experiência profissio-

nal” (FERREIRA, 1996, p. 95).  Esse documento é utilizado para se candidatar 

a um emprego, inscrever-se em cursos ou concursos. É o primeiro contato da 

empresa para realizar uma avaliação preliminar da pessoa. Assim, o seu cur-

rículo vai falar de você e é necessário que as informações nele contidas sejam 

as mais fiéis possíveis quanto à sua qualificação e experiência profissional. 

É importante que você selecione as informações que farão parte do 
seu currículo. Se você vai distribuir currículos na cidade, para pleite-
ar vagas em diferentes empresas, não se esqueça de adaptar o seu 
currículo a cada vaga pleiteada, colocando informações que são va-
lorizadas e esperadas do futuro funcionário da empresa em questão. 
Evidentemente, você deverá comprovar as informações que fornecer.

Quadro 4.1 Modelo de Curriculum	Vitae

Curriculum Vitae

JOSÉ DE JESUS DE TAL**

Dados pessoais:

Data de nascimento: 25 / 12/1970.  Sexo: masculino
Local: Manaus / Amazonas.    Tipo sanguíneo: A       Fator RH: +
Estado civil: casado.
Nome do cônjuge: Maria de Nazareth de Tal.
Dependentes: 02 – esposa e filho.
Endereço: Rua da Paz, n° 1000 – Flores – Manaus/AM. 
CEP: 69.000-000
Telefone: (92) 111-3333                Celular: 9999-9999
Filiação: Maria de Jesus de Tal e José Maria de Tal.
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Formação: 
• Superior Completo - Bacharel em Ciências Contábeis pela UFAM 
– turma de 2000.
• Especialização: Auditoria Contábil, pela FEG, turma de 2002.

Experiência Profissional:
• Suframa – serviços prestados – 2002 – 2004.
• Amazônia Comercial – gerente administrativo e financeiro – 
2004.

Conhecimentos em Informática: 
• Informática básica em ambiente Windows.
• Excel Básico e Avançado.
• Open Office Planilha.
• Open Office Texto.

Idiomas
Inglês – Leitura.
Espanhol – fala e escreve.

Capacitação:
• Contabilidade Bancária – CRC – 40h/a – 2001.
• Balanço Financeiro – Auditores Associados – 2002.
• Congresso Brasileiro de Auditoria - Rio de Janeiro – 2002.
• Seminário sobre Auditoria Financeira - São Paulo – 2003.

Resumo
Na aula terceira, você recebeu informações sobre os conceitos de atestado, 

ofício, ata e currículo, assim como orientações para produzir tais documen-

tos de forma correta. 

Atividade de aprendizagem
12. Escreva o seu curriculum vitae completo

Caro(a) estudante,

Nesta aula, foi-lhe apresentada a importância de redigir, corretamente, os 

documentos administrativos e oficiais a fim de que se obtenha os melhores 

resultados no processo de comunicação. Conhecer as regras e saber empre-

ga-las é uma das grandes habilidades que devem desenvolvidas e exploradas 

por um bom comunicador, você deve continuar empenhando-se para sê-lo. 

Isto é, deve continuar desenvolvendo suas habilidades comunicativas. 
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Palavras Finais 

Estudante,

Parabéns por concluir a disciplina.  Desejo estejas sempre motivado(a)  para 

continuar com seus estudos e a leitura de diferentes textos. Estas, certamen-

te, aumentarão a sua habilidade de escrita, lendo você aperfeiçoará o seu 

vocabulário, visto que encontrará palavras pouco usadas no seu dia a dia ou 

que não costuma utilizar, além, é claro, de descobrir novas formas de redigir 

textos, diferenciando, assim, o uso que faz da linguagem. 

Espero que cada aula tenha lhe trazido experiências de escrita e comunica-

ção capazes de penetrar nas suas atividades práticas, na sua vida profissional 

e no seu serviço. Parabéns!
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Guia de Soluções

Aula 1 
1. Muita mutreta pra levar a situação 

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

E a gente vai tomando e também sem a cachaça 

Ninguém segura esse rojão

É pirueta pra cavar o ganha-pão 

Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro 

E a gente vai fumando que, também, sem um cigarro 

Ninguém segura esse rojão

Muita careta pra engolir a transação 

E a gente tá engolindo cada sapo no caminho 

E a gente vai se amando que, também, sem um carinho 

Ninguém segura esse rojão

A Marieta manda um beijo para os seus 

Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 

O Francis aproveita pra também mandar lembranças 

A todo o pessoal 

Adeus

2. “Meu caro amigo”, diz-se no verso. Trata-se, portanto, de uma relação 

de amizade. 

3. Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 

Uns dias chove, noutros dias bate sol

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta

4. Uma situação política da época.

1. Mando notícias nessa FITA       

Meu caro amigo eu quis até TELEFONAR     

Mas o CORREIO andou arisco       

Notícias frescas nesse DISCO
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2. Que tipo de música você pode ouvir hoje em dia que aborde os problemas 

sociais que você vê? Tal canção pode figurar como resposta desta questão. 

Na década de 80, por exemplo, os Titãs lançaram a música “Comida” que 

se referia às necessidades das pessoas. Segundo eles, as necessidades vão 

além de alimento, abrangem, também, a necessidade de cultura, entre ou-

tras coisas.

3. Nesta atividade, pode-se explorar sites diversos e jornais impressos a fim 

de que  sejam identificados os textos e imagens sugeridos pela  atividade. 

É importante estar atento à forma como as frases são escritas e as imagens 

inseridas.

Aula 2

4. Nesta atividade, você pode explorar artigos em revistas e web sites para 

entender o assunto sobre o qual deve escrever . Depois, é só seguir as regras 

e a sua intuição, conforme o modelo apresentado.

Aula 3

9. O atestado sempre segue um modelo, que é adotado pela organização. 

Neste exercício, solicito que você trabalhe com o modelo estudado e monte 

um novo atestado com os dados apresentados.

10. Há muitas empresas, condomínios, associações, ONG’s que publicam 

as suas atas no jornal. Escolha uma ata que possa descrever todos os itens 

apresentados na teoria. 

11. É só seguir o modelo e ir colocando os novos dados que você terá uma 

ata. Após a empresa escolher o padrão que será por ela empregado, todas 

as atas seguintes terão o mesmo formato. Assim, é só ficar atento para en-

tender o padrão utilizado pela organização.

12. Escreva o seu curriculum vitae completo, colocando todos os dados per-

tinentes para que uma empresa o análise.
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