
Ricardo Fiuza, presidente da se-
guradora Assurant, não atende
ao telefone celular em reuniões
ou encontros profissionais. “En-
tendo que, tanto quem está fa-
lando quanto quem está ouvin-
do precisa ser respeitado e rece-
ber toda a atenção possível. Por
isso me preparo para esses en-
contros e só atendo ligações es-
tritamente necessárias”, diz.
A postura do executivo é tida

comoamais correta por especia-
listas quando o assunto é etique-
ta tecnológica. “É bastante co-
mum as pessoas atenderem ao
telefone durante reuniões, en-
contros e almoços de negócios.
Se o assunto for urgente, peça li-
cença e atenda reservadamente
e de modo rápido. Desta forma
não atrapalhará o andamento
do encontro”, sugere Carlos
Eduardo Altona, sócio-diretor
da empresa de recrutamento de
executivos Exec.

Mais uma dica. “Mantenha,
sempre, o telefone celular no
modo silencioso. Não há incon-
veniente nisso se o executivo
puder senti-lo vibrar”, afirma
Ligia Marques, consultora em
etiqueta, marketing pessoal e
mídia social.
Fiuza segue à risca a recomen-

dação. “Não chego a desligar o
telefone celular porque assim
sei quem ligou. Dessa forma
consigo retornar as chamadas
assim que possível”, conta.
Outro comportamento bas-

tante comum entre executivos
é a utilização de smarthphones
e tablets para envio de e-mail.
“As pessoas se viciaram nesses
aparelhos e seu uso, seja para lei-
tura de e-mails ou envio de
mensagens de texto, torna as
reuniões improdutivas. Por isso
o mais adequado é o executivo
nãomanusear aparelhos eletrô-
nicos”, pondera Altona.
“Ir a uma apresentação e aces-

sar os e-mails é deselegante,
mesmo que o executivo tenha a

capacidade de continuar ouvin-
do o palestrante. Se a palestra es-
tá sobre seu comando, desligue
o celular ou mantenha-o no si-
lencioso, ou mesmo peça a al-
guém fora do evento cuidar dis-
so”, recomenda Sueli Aznar,
consultora em transição de car-
reira da Right Management.
Fora desses ambientes, se o

assunto em questão pode ser re-
solvido por e-mail, Altona aler-
ta para o emprego correto da
gramática e a formalização da
escrita. “Assim, a mensagem
soará mais profissional”, diz o
sócio-diretor da Exec.
Mesmo com a crescente utili-

zação de e-mails emensagens de
texto para fins profissionais, Li-
gia prefere as ligações. “As chan-

ces deumtexto sermal interpre-
tados sãomaiores se comparadas
a de uma ligação, por exemplo.
Assim, um telefonema pode ser
mais eficiente do que um e-mail,
deixando-o somentepara confir-
mações de assuntos já tratados
ou demenor relevância.”

Redes sociais
As redes sociais também fazem
parteda etiqueta tecnológica. Se-
gundo Altona, é necessário dife-
renciar ambientes profissionais
de pessoais. “Se a rede social for
profissional, a posturado executi-
voprecisa ser amais formalpossí-
vel e seu uso limitado a esse fim.”
Para redes pessoais, como o

Facebook e o Twitter, é permiti-
da a utilização de uma lingua-

gemmais informal, assim como
os assuntos abordados. “Minha
sugestão, dado esse aspecto, é
fazê-lo com moderação. Hoje,
as empresas, utilizam as redes
sociais para monitorar o com-
portamento dos executivos, co-
mo e com quem se relacionam.
Sendo assim, sugerimos evitar
exposição de temas polêmicos,
como política e religião.”
Jovens executivos também

precisam ter moderação na co-
municação com pessoas do
convívio. Se o assunto diz res-
peito apenas aos dois, a suges-
tão é que conversem em um ca-
nal reservado. “É importante
entender o funcionamento da
rede social e seu código de con-
duta”, completa Altona. ■

Murillo Constantino

Fique longe de gafes tecnológicas
emambientes profissionais

TRABALHAR

Falar ao telefone ou responder e-mails e mensagens durante reuniões são atitudes condenadas por especialistas

ETIQUETA

O que fazer e o que não fazer com 
aparelhos eletrônicos 

Fonte: Consultores

Em uma reunião ou mesmo na presença de outros 
interlocutores evite atender o telefone celular, a menos
que a ligação esteja relacionada com essas pessoas
e o momento

Sempre deixe o telefone celular no modo silencioso

Atenda o celular somente em casos urgentes e peça licença 
para fazê-lo. Explique a situação aos interlocutores
e seja breve

Opte por telefonemas caso haja a necessidade de resolver
um assunto. Deixe os e-mails e mensagens de texto
para confirmações de assuntos já tratados ou de
menor importância

Evite erros de gramática caso utilize mensagens de texto ou 
redes sociais para fins profissionais. Adote linguagem formal 

Ao manusear tablets e smartphones como um bloco de notas, 
ou mesmo para consulta de informações, deixe isso claro a 
quem estiver presente para não parecer que a pessoa que o 
utiliza está se distraindo, em vez de estar atenta à reunião
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