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O mundo de hoje exige profissionais com várias habilidades, entre as quais a de escrever de 
forma mais clara, correta e eficaz. Com a disseminação dos computadores e notebooks, a 
escrita tornou-se uma atividade mais presente no dia-a-dia de profissionais que exercem as 
mais diversas funções. 
 
Ficaram no passado cenas como as do chefe que ditava as correspondências à secretária, que 
tinha como atribuição não só datilografá-las, mas também manter a sua correção e clareza. 
 
Com essa transformação no mundo do trabalho, devemos todos aprimorar constantemente 
nossa maneira de redigir os mais diversos tipos de textos -e-mails, cartas, propostas, 
relatórios, memorandos, mensagens promocionais e até bilhetes e recados. 
 
Os benefícios são inúmeros, merecendo destaque aqueles ligados à eficiência da comunicação, 
à produtividade do trabalho, ao relacionamento com clientes, fornecedores e outros públicos, e 
à imagem da organização e do próprio profissional. Para ajudar nesse aperfeiçoamento, criei 
uma fórmula simples que chamo de 7Cs + IS bom texto. Com ela, defendo a idéia de que um 
bom texto, para o âmbito do trabalho, é aquele que tem oito atributos principais. A seguir, 
explico o que significam cada um desses Cs e o S. 
 
• S de Simplicidade: não se deve dar demasiado trabalho ao leitor para entender o que se 
quer dizer. Para facilitar a leitura e torná-la rápida, use frases curtas. Divida, se necessário, a 
frase longa em duas ou três. A ordem direta (Sujeito-Verbo-Objeto) também facilita a 
compreensão Outra dica importante: com palavras conhecidas de todos, é possível escrever 
bem. Evite termos técnicos e pouco usuais. E elimine as gírias e abreviaturas do seu texto. 
 
• C de Clareza: um dos segredos da boa comunicação é entender que cada um tem seu 
repertório e os seus referenciais. Assim, a ideia que está tão clara na sua cabeça pode parecer 
obscura ou complicada para outras pessoas. É preciso pensar sempre no destinatário da 
mensagem: será que ele vai entender exatamente o que você está querendo dizer? 
 
• C de Coerência e de Coesão:a leitura de um texto fica mais fácil e flui melhor se ele tiver 
uma seqüência lógica e for apresentado de forma coerente e organizada. O texto deve ter 
harmonia de linguagem, estilo, ritmo, apresentação. 
 
• C de Concisão: é preciso ser objetivo, e não "enrolar" ou 'encher lingüiça'. Nos dias de 
hoje, ninguém tem tempo de sobra. Evite redundâncias e repetições; corte as informações 
desnecessárias ou supérfluas. 
 
• C de Cortesia: para que o destinatário dê importância à sua mensagem, ele deve sentir que 
está tendo atenção personalizada. Por isso, não exagere na concisão e objetividade: cuidado 
com o estilo seco e o tom autoritário. Educação e gentileza são necessárias. 
 
• C de Credibilidade: um texto bem escrito e bem apresentado tem melhor aceitação e 
também diz algo sobre o seu emissor (pessoa e empresa). Sendo mal redigido, causa má 
impressão, que se transmite à imagem de quem a enviou. 
 
• C de Correção: escrever sem erros é um grande desafio, pois a língua portuguesa possui 
muitas regras e armadilhas. Somos levados aos erros por vários motivos: desconhecimento, 
falta de hábito de usar a palavra ou construção, exposição constante ao erro (quem nunca viu 
faixas e mesmo sinalização urbana com erros?), pressa e distração. Fique atento e recorra a 
dicionários, gramáticas, manuais para eliminar dúvidas. A leitura também ajuda e deve ser 
adotada como hábito: quanto mais você lê, mais familiaridade tem com as palavras. 
 
Para finalizar, duas dicas adicionais. Antes de começar a escrever, é preciso parar para pensar, 
definindo o seu objetivo, que mensagem quer passar e a quem ela se destina. A segunda dica 



é revisar e reler o texto antes de enviá-lo, evitando não só os erros ortográficos ou de 
digitação, mas também que fique confuso e até incompreensível.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 ago. 2008, Empregos, p. Ce4. 


