
O
meio empresarial ficou
sem retaguarda durante
a rápida transição entre a
correspondência tradicio -

nal e a correspondência eletrônica.
Essa situação veio trazer alguns pro-
blemas tanto na comunicação inter-
na como na externa das empresas.

O correio eletrônico chegou ao meio
corporativo com a marca da agilidade
associada à informalidade, criando
muitos ruídos na comunicação co-
mercial. Portanto, é preciso estabele-
cer um equilíbrio entre a formalida-
de da comunicação tradicional, com
suas regras gramaticais, adequação
vocabular e estética, e a modernida-
de do e-mail, que não é sinônimo de
uma "improvisação", de certa forma,
imposta pela pressa da globalização.

Para saber se a linguagem usada em
sua comunicação está adequada, res-
ponda:
- O seu texto é de fácil compreensão?
- Produz o resultado que você pre-
tende?

Se as respostas forem positivas, sua
redação é eficaz, e esse é um ponto
comum a todos os envolvidos. Caso
não haja freqüência nessas respostas,
saiba que a linguagem usada nas re-

lações comerciais exige objetividade
e rapidez. Para chegar a esse ponto, é
preciso buscar clareza de pensamen-
to, concatenação de idéias e vocabu-
lário exato.

Para isso, o texto deve apresentar:

Concisão
A concisão de um texto é visível

quando contém apenas o essencial;
evita períodos longos; apresenta so-
mente palavras indispensáveis; ad-
jetiva o mínimo possível; apresenta
muitos verbos e pontos finais; dá pre-
ferência a verbos no infmitivo; usa pa-
lavras curtas e conhecidas; apresenta
pouca ou nenhuma intercalação e evi-
ta orações desenvolvidas. Observe es-
ta oração subordinada desenvolvida
e compare-a ao período formado por
duas orações curtas:

- O diretor não estará hoje na em-
presa porque está participando de
uma Feira Industrial. (Apesar de cor-
reta, evite essa construção.)

- O diretor não estará hoje na em-
presa. Ele está participando de uma
Feira Industrial. (Prefira essa.)

Elimine as orações subordinadas
com intercalações e vírgulas. Use sem-
pre a ordem direta: sujeito - verbo-

POR LAÍS ALBUQUERQUE GULLO*

complemento - adjunto adverbial.
Veja este exemplo de um período

correto, porém com a idéia princi-
pal fragmentada, dificultando a lei-
tura rápida:

"Creio que, apesar dos contratem-
pos, nossa empresa tem condições,
mediante um esforço concentrado,
de entregar as mercadorias no prazo
combinado".

Observe que o essencial da comu-
nicação se resume nesta parte: Creio
que nossa empresa tem condições
de entregar as mercadorias no pra-
zo combinado. Há muitas intercala-
ções e, portanto, muitas vírgulas. Veja
a oração colocada na ordem dire-
ta. Houve apenas uma intercalação e
uma vírgula:

"Mediante um esforço concen-
trado, creio que nossa empresa tem
condições de entregar as mercado-
rias no prazo combinado apesar dos
contratempos".

Simplifique seu texto
Atualmente, percebe-se uma in-

vasão de modismos constituídos
por palavras longas e inexatas que
tornam o texto obscuro. Procure
substituí-las pelas mais simples e



objetivas (confira na tabela 1).
Para o texto ser conciso, evite o uso

de palavras vagas como: alguns, quase
todos, muitos, poucos, há dias.

As expressões seguintes retratam
trechos do cotidiano empresarial em
que os emissores não se dão conta de
que usam um código aberto, provo-
cando interpretações errôneas.

"A reunião será à tarde."
"O diretor saiu para tratar de alguns

negócios de interesse da empresa."
"Aguardamos sua resposta para

breve."
"Gostaríamos que nos informas-
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sem qualquer coisa sobre nosso
produto."

"O diretor não gostou do desempe-
nho do engenheiro."

"Telefone-me qualquer dia para tra-
tarmos desse assunto."

"Havia muita gente na reunião."
"Aquele produto é realmente ex-

celente."

Clareza
Um texto demonstra clareza de

idéias quando: a linguagem é dire-
ta e acessível a todos; as palavras são
simples e precisas; a leitura flui natu-
ralmente; as frases e os períodos são
compreensíveis; a introdução, o de-
senvolvimento e a conclusão estão
concatenados; a progressão das idéias
é coerente, e cada parágrafo apresenta
apenas uma idéia básica.

Simplicidade
A linguagem é simples quando: está

adequada ao leitor e ao contexto; eli-
mina o que é complexo e rebuscado;
está livre de exagero; apresenta ver-
bos na voz ativa; é compreensível para
qualquer pessoa, e evita clichês.

Coerência
Um texto coerente oferece infor-

mações confiáveis e corretas; de-
monstra conhecimento do assunto;
refere-se apenas ao que interessa

ao leitor, e dá uma imagem sempre
positiva da instituição.

Objetividade
O texto objetivo evita rodeios; res-

salta, desde o início, a sua finalida-
de; procura facilitar a leitura; encurta
a distância entre o redator e o leitor;
salienta o essencial; não se prolonga
nas exceções nem nos pormenores, e
usa a linguagem adequada para cada
tipo de comunicação.

Para ter certeza de que seu texto
atingiu o objetivo proposto, tenha
como hábito ler e revisar seus e-mails
depois de digitados. Se houver tempo,
tome uma distância deles. Distraia
sua mente com outros afazeres e vol-
te a lê-los depois. Analise se suas pa-
lavras atenderam aos requisitos da
eficácia na redação empresarial. Tudo
certo? Dê um "enter", encurte distân-
cia e aproxime idéias!

Text Box
Fonte: Carreira & negócios, São Paulo, n. 18, p. 20-21, 2010.




