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ACONTECE NAS UNIDADES

PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR APRENDIZ NA
UNIDADE CIDADE GAÚCHA

Alunos do Programa Jovem Agricultor Aprendiz

A Usina Santa Terezinha, em parceria com o
SENAR/PR e a Universidade Estadual de Maringá
(UEM), iniciarão na Unidade Cidade Gaúcha mais um
programa Jovem Agricultor Aprendiz regulamentado
na Portaria 1003/08 da Secretaria de Inspeção do
Trabalho e Decreto nº 6481/08. O programa, que
já vem sendo realizado com sucesso em outras
Unidades do grupo, tem como objetivo realizar cursos
de aprendizagem promovendo a formação técnica
profissional metódica em ocupações relacionadas
ao meio rural, compatível com o desenvolvimento
físico, moral e psicológico de adolescentes e jovens.
O programa estará capacitando ao todo 30 jovens
com faixa etária entre 17 e 18 anos, 12 na Unidade
Cidade Gaúcha, 12 na Unidade Rondon e 6 na
Unidade São Tomé.
Estes jovens são, na maioria, dependentes de
colaboradores das unidades e suas atividades
práticas e teóricas terão foco principalmente na
demanda de mão-de-obra existente na região.
Os grupos farão visitas a diversos setores (dentre
eles borracharia, laboratório entomológico, plantio,
tratos culturais, etc.), sempre na companhia de
um responsável técnico acompanhando na integra
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as atividades, o que é feito, como é feito, quais
procedimentos adotados, quais procedimentos não
podem ser realizados, e a importância do colaborador
e do setor perante a empresa.
Tanto os jovens, quanto a unidade, estão satisfeitos
com os resultados obtidos com o programa. A
intenção do programa é formar frequentemente
novas turmas, aumentando assim, o número de
beneficiados com o programa.

Jovens desenvolvendo trabalhos durante aula do curso

ACONTECE NAS UNIDADES

III SIPAT UNIDADE RONDON

Colaboradores durante a abertura do ciclo de palestras

Durante os dias 14 a 18 de fevereiro de 2011, a
Unidade de Rondon realizou a sua III Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT,
com o tema “Crescendo com responsabilidade,
trabalhando com segurança”. O evento foi organizado
pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– CIPA e pela Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho Rural – CIPATR com o apoio do
Departamento de Segurança do Trabalho da Unidade
e da CANAPAR com programação de palestras e blitz.
As palestras trataram de temas como Tabagismo /
Meio Ambiente / Motivação / Alcoolismo / Trânsito /
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs/AIDS
e Ginástica Laboral e as blitz foram campanhas de
Doação de Medula Óssea, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Glicemia e arrastão Contra a Dengue.
O evento contou com a colaboração da Diretoria
da Unidade / Gerência e Supervisão e teve a
participação dos colaboradores do setor Industrial,

Agrícola, Administrativo e Rurícolas além da presença
do Gerente e do Supervisor da Área de Segurança
do Trabalho do Grupo, Henrique Wiliam Bego Soares
e Pedro Lopes Caldas, a SANEPAR também esteve
presente apresentando a maquete do sistema de
tratamento de água e esgoto aos participantes.
Na semana foram desenvolvidas várias atividades
e dinâmicas de modo a incentivar o trabalhador a
desenvolver um comportamento seguro durante a
realização de seu trabalho, também foi realizado o
concurso de frases as quais foram premiadas uma do
setor Rurícola, uma da Agrícola e outra da Indústria
e distribuição e sorteio de brindes aos participantes.

Participantes praticam a ginástica laboral

A CIPA e CIPATR juntamente com a comissão
organizadora agradecem a todos que contribuíram
para a realização deste evento e também aos
participantes.

MISSA MARCA O INÍCIO DA SAFRA 2011/12 DA
UNIDADE TERRA RICA

Padre Izaias celebra a Missa com os colaboradores

Iniciar a safra 2011/12 com fé e bênção foi
prioridade na Unidade Terra Rica. A Missa em
ação de graças ao início de safra é um evento
que precede a moagem, para agradecer a Deus

pelo início de uma nova safra, desejando que
tudo corra bem, conforme as normas internas de
segurança com os funcionários da empresa, na
esperança de uma safra sem acidentes, com um
ótimo desempenho.
A celebração foi realizada pelo Padre Izaias,
no dia dezoito de março, no Pátio Industrial,
durante cerca de duas horas. Estiveram
presentes colaboradores, líderes, encarregados,
supervisores e gerentes, todos juntos receberam
as bênçãos como um ato de fé e piedade cristã. Ao
término da missa o padre abençoou todo o parque
industrial com água benta, como uma tradição de
fé de todos que compõem a empresa. A missa
foi encerrada com as palavras de fraternidade,
esperança e espírito cristão, acompanhada com
uma bela sessão de cânticos.
A Unidade de Terra Rica deseja ao GRUPO
uma excelente safra, com fé e a benção de Deus!
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DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TREINAMENTO LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE
EQUIPES

Participantes do treinamento recebem o certificado

A área de Recursos Humanos, juntamente com
o Terminal Logístico, identificou a necessidade
de capacitar e preparar sua liderança após a
realização de uma Pesquisa de Satisfação com
os colaboradores do Terminal.
Realizamos o treinamento de “Liderança e
Desenvolvimento de Equipes”, com o objetivo
de desenvolver e aperfeiçoar o potencial e as
competências do líder, visando ampliar sua
capacidade integradora, de um perfil de líder/
educador que busca constantemente a melhoria
nas relações como fator de superação de
resultados.
Foi promovido o treinamento com o apoio das
Diretorias e Gerências para seus Supervisores,
Chefes e Encarregados o qual também
contou com a participação de funcionários do
Corporativo. Dividido em 02 turmas no período
de 28/03 a 01/04/11 o curso foi ministrado pela
consultora e psicóloga na área organizacional
e clínica, especialista em marketing interno e
recursos humanos, Elizabete Valente Rodrigues
Willemann.
O Treinamento proporcionou aos participantes
uma possibilidade de conhecimento sobre seu
estilo de liderança, bem como o impacto do seu
comportamento na equipe e na organização,
além de momentos de reflexão sobre conceitos
do tema principal, o papel do líder, conduta e um
estudo fundamentado em uma apostila elaborada
pela instrutora abordando temas como: O
Contrato, A Personalidade, Jogos Psicológicos, O
Reconhecimento, O Feedback na Comunicação
Profissional, Liderança, Condução de Reuniões
Produtivas e Administração do Tempo.
Com as colocações de alguns participantes,
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observa-se que este tipo de trabalho gera
motivação é a base para o desenvolvimento,
como relata o Assistente Administrativo,
Gilberto Odeniki: “No curso aprendi muito sobre
planejamento,
necessidades,
prioridades,
comunicação, ética, objetivos e metas, sendo de
grande valor para o meu desenvolvimento como
líder”.
No término do treinamento, os participantes
relataram
expectativas,
realizaram
uma
autoavaliação de sua atuação como líder no diaa-dia, traçando metas de melhorias pessoais e
profissionais.

Quando completos 40 dias da realização
deste Treinamento, a área de Desenvolvimento
de RH realizará uma avaliação de eficácia
do treinamento, a fim de verificar se o mesmo
atingiu os objetivos estabelecidos, como os
colaboradores absorveram o conteúdo do
treinamento e se existe a necessidade de um
reforço do tema abordado.
Dando continuidade no trabalho, estaremos
estendendo este treinamento nos próximos
meses nas Unidades de Terra Rica e Paranacity.

MEIO AMBIENTE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – USO AGRÍCOLA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DO PROCESSO PRODUTIVO DA
INDÚSTRIA SUCROENERGÉTICA

Pátio de torta de filtro na Unidade Paranacity

O uso agrícola de resíduos gerados pelas
usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar
para produção de etanol, açúcar e energia
elétrica no Estado do Paraná foi normatizado
pela Portaria nº 234, de 23 de novembro de 2010,
do Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Esta
Portaria foi resultado das tratativas de um Grupo
de Trabalho formado por representantes do IAP
e da Associação de Produtores de Bioenergia
do Estado do Paraná – Alcopar, de acordo com
o Protocolo Agroambiental, firmado em 26 de
março de 2010 entre as duas entidades.
A Portaria IAP 234/10 dispensa de
Autorização Ambiental o uso agrícola dos
resíduos do processo produtivo da indústria
sucroenergética, ou seja, torta de filtro, resíduos
sólidos do processo de lavagem da cana-deaçúcar e cinzas/fuligem provenientes da queima
de biomassa nas caldeiras. A aplicação destes
resíduos somente é permitida nas áreas de
cultura de cana-de-açúcar da usina geradora
dos resíduos. A Portaria estabeleceu também
que deveria ser entregue no prazo de 90 dias
de publicação da mesma, até 23/02/2011, um
Projeto de Uso Agrícola dos Resíduos contendo
a quantidade gerada, a taxa de aplicação e as
áreas nas quais são aplicados, conforme as
diretrizes do Anexo I.
No dia 07/01/2011, foi realizada uma reunião
técnica para esclarecimento do conteúdo
dos Projetos de Uso Agrícola de Resíduos,
no Corporativo, em Maringá, coordenada
pelo Assessor Ambiental Marcos Maziero, na

qual estiveram presentes diretores, gerentes,
engenheiros agrônomos e técnicos/analistas
ambientais das unidades do Grupo Usaçúcar. Na
ocasião foram discutidos os tópicos constantes
nas diretrizes para a elaboração dos Projetos,
isto é: descrição geral do local (uso potencial
e caracterização da área), caracterização do
solo, descrição da metodologia de disposição
dos resíduos no solo e justificativa do sistema
proposto.
Os Projetos de Uso Agrícola de Resíduos
foram protocolados individualmente por Usina,
na sede do IAP em Curitiba, no dia 23/02/2011.
Após análises dos Projetos por parte dos
técnicos do Departamento de Licenciamento
de Atividades Poluidoras – DLP, da Diretoria
de Controle de Recursos Ambientais – DIRAM,
foram emitidos pareceres técnicos considerando
viável a aplicação dos resíduos de acordo com o
proposto em cada Projeto.
Desta forma, foi reconhecida a sustentabilidade
ambiental da aplicação dos resíduos sólidos do
processo produtivo da indústria sucroenergética
através do manejo adequado dos mesmos,
favorecendo a incorporação destes resíduos no
solo, através da adubação orgânica renovável,
propiciando a reciclagem de macronutrientes e
micronutrientes, com destaque para o fósforo
contido na torta de filtro. Além disso, através da
adubação orgânica diminui-se a aplicação de
fertilizantes químicos, os quais são originários de
fontes não renováveis, desta forma, poupandose recursos naturais finitos do planeta.
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MEIO AMBIENTE

TRÍPLICE LAVAGEM: SAIBA COMO DEVOLVER AS
EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
POR QUE LAVAR E DEVOLVER?
As embalagens vazias de agrotóxicos devem ser lavadas e devolvidas em cumprimento à Lei
Federal nº 9974/00. A destinação final correta das embalagens vazias contribui para a preservação
da saúde humana e do meio ambiente e possibilita a economia de produto resultante da lavagem das
embalagens. Além disso, se lavadas adequadamente, as embalagens vazias podem ser recicladas.

COMO GUARDAR AS EMBALAGENS VAZIAS?
As embalagens devem ser armazenadas com suas respectivas tampas, rótulos e de preferência
na caixa de papelão original ou em embalagens de resgate (Bag’s apropriados, disponíveis no
Almoxarifado Central) em local coberto e trancado, ao abrigo da chuva e com boa ventilação.

QUANDO E ONDE DEVOLVER?
O agricultor tem o prazo de até 1 ano (contado após a compra dos produtos) para devolver as
embalagens vazias junto com as tampas e rótulos na unidade de recebimento indicada na nota
fiscal de compra do produto.
As embalagens vazias devem ser preparadas para a devolução, sendo que cada tipo de embalagem
deve receber um tratamento diferenciado.
O comprovante de entrega das embalagens vazias deve ser mantido por um ano para fins de
fiscalização..

TIPOS DE EMBALAGEM
Imediatamente após o uso, as embalagens
devem ser preparadas para a devolução
de acordo com o seu tipo: não-lavável ou
lavável. Todos os tipos de embalagens
devem ser devolvidos, inclusive as caixas
de papelão e tampas.
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PREPARAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO

As embalagens flexíveis não são laváveis.
Para a devolução devem ser esvaziadas
completamente na ocasião do uso e guardadas
dentro de uma embalagem de resgate fechada
e identificada.

As embalagens secundárias devem ser
armazenadas separadamente das embalagens
contaminadas e podem ser utilizadas para
acondicionar as embalagens rígidas.

Imediatamente após esvaziar a embalagem no
tanque do pulverizador, deve ser realizada a
tríplice lavagem ou lavagem sob pressão das
embalagens vazias. Este procedimento, além de
minimizar o desperdício de produto, possibilita
que a embalagem seja reciclada. Para evitar a
reutilização, as embalagens vazias devem ser
perfuradas.

Somente são
recicláveis as
embalagens
plásticas
e
metálicas que
passam pelo
processo de
lavagem no
momento da
aplicação do
produto e as
embalagens
de papelão e
tampas.

Fonte: folheto educativo - http://www.inpev.org.br/educacao/material_apoio/materiais_educativos/br/materiais_educativos.asp
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ACONTECE NAS UNIDADES

CIPA E SESMT DA UNIDADE IVATÉ PROMOVEM AÇÕES
PARA PROTEGER A INTEGRIDADE DO TRABALHADOR

O SESMT ocupa hoje um papel preponderante
nas empresas. Quando se fala em globalização,
competividade e abertura de mercado, o índice
de acidentes de trabalho constitui indicador de
qualidade, sendo indispensável a presença desses
profissionais de Segurança e Medicina do Trabalho
dentro das empresas. Nesse contexto a Unidade
de Ivaté apóia todas as ações propostas pelo
Engenheiro de Segurança do Trabalho Nelson Mady
Barbosa e a Enfermeira do Trabalho e presidente da
CIPA, Silvia Adriana da Silva.
Treinamentos, Diálogos Diários de Segurança,
Campanhas de Sensibilização e Integrações fazem
parte da rotina de trabalho da área de Segurança e
Medicina do Trabalho.
Nos dias 28/02, 01, 02, 03 e 04/03/2011, foi
realizada a SIPAT (Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho) com o tema: “Ser
Responsável é Proteger a Vida”, que contou com a
participação de vários profissionais e a presença dos
colaboradores do setor Agrícola e Industrial.
A CIPA em parceira com o SESMT realizou no

dia 07/04/2011 a Campanha “Todos Juntos no
Combate à Dengue”, pois como já sabemos que o
único meio de prevenção é a conscientização da
população, sendo que ainda não existe nenhuma
vacina para imunização. A Campanha contou com
a distribuição de folderes, cartazes explicativos e
mudas de Citronela, que é uma planta parecida com
o capim santo, que possui características repelentes,
como afastar mosquitos de qualquer tipo, inclusive o
mosquito da dengue. As mudas foram produzidas no
Viveiro Florestal da própria usina, pelo Engenheiro
Agrônomo Marcos Henrique da Silva.
Segundo a presidente da CIPA e Enfermeira
do Trabalho, Silvia Adriana da Silva, todos os
colaboradores do setor industrial elogiaram a
iniciativa da Campanha, mostrando o interesse
em adquirir mais mudas para distribuir para seus
familiares. A presidente ressalta que mesmo com a
implantação desta muda, não devemos esquecer as
condutas de higiene em nossos quintais e terrenos
vizinhos, como o acúmulo de água parada, em vasos
de plantas, pneus etc. Todos Juntos nessa Luta!

INICIO DO JAA – MECÂNICA NA UNIDADE PARANACITY

No dia 03 de março deste ano foi dado inicio as
aulas do Programa Aprendizagem de Adolescentes
e Jovens na Unidade de Paranacity, um programa
do SENAR-PR que tem como objetivo a realização
de cursos de aprendizagem, visando promover
a formação técnico profissional, compatível com
o desenvolvimento físico, moral e psicológico de
adolescentes e jovens na área mecânica agrícola.
Foram montadas 2 turmas com 10 participantes
em cada , uma no horário matutino e outra no
horário vespertino, priorizando as vagas a filhos
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de funcionários que residem nos municípios de
Paranacity e Cruzeiro do Sul, inicialmente as
aulas estão sendo ministradas no CTU – Centro
de Treinamento Usina Santa Terezinha Unidade
de Paranacity que fica na cidade de Paranacity,
mas com a conclusão da nova oficina agrícola que
contempla um centro de treinamento, o curso passará
a ser realizado integralmente nas dependências da
unidade.
A exemplo de outras unidades do grupo a idéia
é formar profissionais qualificados e bons cidadãos.

MEDICINA E SAÚDE

DOENÇAS DE INVERNO
A queda de temperatura anuncia a chegada de uma temporada pouco confortável para muita
gente. É a época dos espirros, tosses e de outras conseqüências desagradáveis. São as chamadas
doenças de inverno. As doenças de inverno mais comuns que podemos citar são: amigdalite,
bronquite, gripe, otite, resfriado e sinusite. Conheça um pouco mais sobre elas.

AMIDALITE É uma inflamação das amígdalas. Pode ser causada por vírus ou por bactérias. Os
sintomas são dor ao engolir, febre, mau hálito e, às vezes, inchaço dos gânglios do pescoço.
BRONQUITE A bronquite é facilmente confundida com a asma. É uma inflamação que provoca
um inchaço na mucosa e dificulta a passagem do ar. As origens da bronquite podem variar desde
as mais comuns, como a gripe, o cigarro, a poluição e a inalação de gases tóxicos, caracterizada
pelo “chio no peito”.
GRIPE É uma doença contagiosa que pode causar entupimento das vias aéreas (narinas) e/ou
coriza, inflamação na garganta, dor muscular, febre alta, calafrios, fraqueza, tosse seca e espirros.
OTITE OU DOR-DE-OUVIDO É uma infecção do ouvido, normalmente causado por vírus ou
bactérias que infectaram a garganta, que migram até o ouvido e provocam a doença, causando
além da dor, febre.
RESFRIADO Muito confundido com a gripe, é uma processo bem mais leve causado por vírus.
Os sintomas do resfriado são dor de garganta, coriza e/ou obstrução do nariz, dores pelo corpo,
rouquidão e dor de cabeça.
RINITE ALÉRGICA A rinite alérgica normalmente é causada após o contato com poeira, mofo,
cheiros fortes, produtos químicos, cigarro, mudanças de temperatura e umidade. Os sintomas vão
desde coriza, espirros, coceira no nariz até obstrução nasal.
SINUSITE É a inflamação dos seios paranasais (localizados na face) causada por alergias ou
infecções virais e bacterianas. Os principais sintomas são dor de cabeça, inchaço nas pálpebras,
nariz entupido e dor nos olhos.
COMO SE PREVENIR
Para se proteger dessas enfermidades é necessário tomar bastante líquido, o que não inclui bebida
alcoólica; fazer exercícios físicos; comer alimentos ricos em vitamina C, como limão, laranja, abacaxi
e acerola; manter limpa as roupas de cama, em especial os cobertores e edredons; evitar lugares
fechados e pouco arejados; evitar fumar ou conviver com fumantes; secar roupas no sol; lavar as
mãos com freqüência.
Procure seguir essas dicas e não esqueça de agasalhar-se muito bem ao sair no frio. Se tratadas
adequadamente, essas doenças não têm maior gravidade, embora tragam grande desconforto. Por
isso, é fundamental conhecer suas diferenças, ficar de olho nos sintomas e procurar ajuda médica
em nossos Ambulatórios, que estaremos sempre pronto a atendê-los.
Lembre-se a sua saúde é o seu bem mais precioso, portanto previna-se!
Fonte: www.saude.gov.br/www.informesaude.com.br/ www.abcdasaude.com.br/
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ACONTECE NAS UNIDADES

5ª SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DO TRABALHO DA UNIDADE SÃO TOMÉ

Foi realizado na semana de 28/02/2011 a
04/03/2011 a V Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (SIPAT) na Unidade São
Tomé. Durante a semana foram realizadas diversas
atividades voltadas a prevenção de acidentes
de Trabalho e Doenças Ocupacionais. Dentre
elas, podemos destacar: Prevenção de Acidentes
de Trânsito (Sargento da Polícia Rodoviária de
Cianorte), Prevenção de Riscos Elétricos (Técnico
em Segurança da COPEL), Ginástica Laboral
(Educadora Física da Rhumos), Motivação e
Qualidade de Vida (Psicóloga Ana Lúcia Pintinha),
Prevenção e Controle de Diabetes/Hipertensão
(Medicina Ocupacional da Unidade), Saúde Bucal
(Dr. Pedro Petek), Prevenção de Perca Auditiva
(Fonoaudióloga da Unidade) e Funcionamento da

Unimed (Departamento Comercial da Unimed).
Foram realizadas palestra e blitz em diversos locais
da empresa, com intuito de envolver o maior número
possível de colaboradores. No total as palestras
contaram com a participação de 204 colaboradores
da Indústria e Oficina Agrícola, 121 do Mecanizado e
509 do Corte de Cana totalizando 834 colaboradores.
Nas blitz de segurança foram realizadas divulgações
sobre DST/AIDS, Combate a Dengue, Teste de
Glicemia e campanha de hipertensão que contaram
a participação de 209 colaboradores.
Cabe destacar que os membros da CIPA e
CIPATR tiveram, junto com o SESMT da unidade,
participação fundamental na organização e
elaboração de todos os eventos realizados durante
a semana de prevenção.

UNIDADE TAPEJARA

NEGOCIAÇÕES SINDICAIS

A fim de iniciar as negociações sindicais para os Acordos Coletivos de Trabalho com a
vigência no período de 2011 a 2013, a Unidade Tapejara, recebe o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Oeste, juntamente com 2 (dois) representantes
dos trabalhadores para a entrega da proposta de acordo.
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SEGURANÇA DO TRABALHO

DIA NACIONAL DE COMBATE A ACIDENTES E
DOENÇAS DO TRABALHO

No dia 28 de abril foi comemorado o Dia Nacional de Combate a Acidentes e Doenças do
Trabalho no Brasil, tendo a Usina realizado uma campanha com faixas na portaria e outros locais
de grande fluxo de trabalhadores de todas as suas unidades, inclusive terminal de Paranaguá,
Logística e Escritório Corporativo, além de colar adesivos nos veículos e ônibus que transportam
trabalhadores.

A proposta é valorizar o dia 28 todos os dias do ano, razão pela qual as faixas e adesivos
permanecerão para lembrar a todos a importância da data e dos
cuidados com os riscos, obediência aos procedimentos, valorização da segurança e saúde todos
os dias do ano, tendo os seus slogans os seguintes significados:
FIQUE ATENTO AOS RISCOS: Todos os trabalhadores devem observar os riscos existentes
antes e durante a realização de quaisquer atividades, observando, temendo e respeitando as
condições de risco para evitar acidentes.
SIGA OS PROCEDIMENTOS: para todas as atividades existem orientações e treinamentos
sobre os procedimentos de trabalho seguros, neles incluída a Integração, Ordens de Serviços e
Permissão de Trabalho, sempre recomendando o uso de equipamentos de proteção individual e a
obediência aos procedimentos de trabalho.
TRABALHE COM SEGURANÇA E SAÚDE: Proteger a integridade física dos trabalhadores
é a meta da Usina Santa Terezinha, dando boas condições de trabalho, mas depende também de
você trabalhador se preocupar com sua segurança e saúde, dentro e fora da Usina, devendo você
e sua família ter uma alimentação saudável, realizar atividade física regular e ter um bom sono para
trabalhar com segurança e saúde.
11

COMUNICAÇÃO

10 DICAS PARA ELABORAR UM E-MAIL CORPORATIVO
Quem está habituado com a utilização de e-mails sabe muito bem o valor dessa ferramenta, seja
para uso pessoal ou profissional. Nas organizações, por exemplo, o uso do correio eletrônico é
um grande aliado da comunicação interna, uma vez que é ágil e de baixíssimo custo. No entanto,
é fundamental elaborar uma mensagem institucional adequada à realidade corporativa. Abaixo,
seguem 10 dicas, para que você utilize essa ferramenta com sucesso.
1. Origem da mensagem - Nunca deixe de assinar sua mensagem em um e-mail. Coloque seu
nome, cargo e número de telefones.
2. Título do e-mail - Muitas mensagens são deletadas porque chegam com o título em branco ou
inadequado. Títulos como “Não esqueça”; “Conto com você” etc., talvez levem o usuário a pensar
que pode ser algum vírus pronto para atacar a rede.
3. Saudação - Inicie a mensagem, cumprimentando o destinatário. “Caro João! Boa tarde!”,
“Prezados gestores! Bom dia a todos!”. A saudação também deve ser feita no final. Você pode usar
expressões como: “Atenciosamente!”, “Grato pela atenção”.
4. Público-alvo - Ao produzir um e-mail corporativo, você precisa pensar no público-alvo que
receberá a mensagem. Se o assunto for de interesse dos gerentes, por exemplo, aborde as
temáticas condizentes apenas a eles. Se for o caso, as lideranças poderão disseminar a informação
em reuniões presenciais e se tornarem agentes multiplicadores.
5. Linguagem - Não caia na tentação de utilizar palavras pouco usuais para passar uma informação.
Seja objetivo, pois isso facilitará a compreensão do que você deseja transmitir. Imagine se os
funcionários recebem um e-mail da área de RH, informando que a confraternização da empresa
será em um convescote. Muitas pessoas provavelmente não entenderão a mensagem. Ao invés de
convescote, use um sinônimo mais agradável como piquenique. As chances de presença ao evento
aumentarão.
6. Estrutura da mensagem - A estrutura da redação do e-mail facilita a leitura e a compreensão
da mensagem. Não confunda objetividade com economia de linhas digitadas. Há momentos em
que se torna indispensável um e-mail mais longo, para que o receptor não fique com dúvidas. Por
isso, a mensagem deve ter início, meio e fim. Ou seja, uma ordenação de ideias. Deixe linhas
(espaçamento) entre a saudação, os parágrafos e a assinatura.
7. Grafia - Não digite seu e-mail apenas em letras maiúsculas, pois a mensagem pode passar um
tom agressivo. Tampouco não recorra apenas às letras minúsculas, uma vez que a mensagem
transmitirá a impressão de descaso e até de preguiça. Caso exista dúvida sobre a grafia de uma
palavra, o dicionário é um ótimo amigo nesses momentos.
8. Destaque do assunto - Para enfatizar um assunto, você pode colocar palavras-chaves em
itálico, negrito ou sublinhado. Por exemplo: A partir do dia 10 de setembro, o uso do crachá será
obrigatório para todos os funcionários.
9. Anexos - Caso seja preciso enviar um documento anexo, não há problema algum. No entanto,
só anexe se for realmente preciso. Dê preferência a textos do Word e evite envio de imagens para
não deixar a mensagem “pesada”.
10. Responsabilidade - Nunca esqueça de que os e-mails são documentos e tão válidos quanto.
Fonte: http://www.rh.com.br/Portal/Comunicacao/Dicas/6057/10-dicas-para-elaborar-um-e-mail-corporativo.html
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