OLÁ!
É bem provável que você já tenha acessado, ou até mesmo, ouvido
falar sobre o Facebook, Youtube, Twitter e Linkedin. As redes sociais
já fazem parte de nossas vidas, direta ou indiretamente, e todos
estão sujeitos a interagir nessas redes. Resta saber como utilizar o
bom-senso com as ferramentas que as redes sociais nos oferecem!
Essa Cartilha de Boas Práticas nas Redes Sociais tem o
objetivo de orientar e auxiliar o uso desses recursos e ferramentas,
baseados na ética, honestidade, respeito e confiança.
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O UNIVERSO DAS REDES SOCIAIS
As redes sociais possibilitaram uma revolução na forma das pessoas se comunicarem, permitindo a comunicação mais
acessível e de modo mais fácil.
Essas mídias permitem que colegas de faculdade e trabalho, ou familiares que moram longe possam conversar, quebrando
barreiras geográficas. E ainda, agrega e possibilita a troca de informações, de maneira rápida e interativa para muitas
pessoas.
Em questões de segundos, as redes sociais podem disseminar diversas informações, como notícias jornalísticas, divulgação
de campanhas sociais, curiosidades e oportunidades de empregos.
Mas além de muitas vantagens, o internauta deve ter um cuidado especial para não cometer gafes e se expor de forma
embaraçosa e negativa, tanto no uso pessoal, quanto no profissional.

Lembre-se:
O que você publica nas redes sociais é acessível a milhões de
pessoas.
Hoje, 2,2 bilhões de pessoas* interagem nas redes sociais.
*Conforme pesquisa da empresa Pingdom, referente ao ano de 2012, publicada no site: royal.pingdom.com.
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COMO USÁ-LAS?

Você quem determina as informações que estarão

disponíveis em seu perfil e como serão utilizadas.
Porém, quando você escolhe mencionar em
sua página que é um colaborador da Usina Santa
Terezinha é esperado que você respeite os valores
e a imagem da empresa no ambiente online, assim
como já é feito no ambiente de trabalho.
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PUBLIQUE COM RESPONSABILIDADE!
Abaixo há dicas que devem guiar e ajudar o uso das redes sociais nas relações profissionais.
Compartilhe e aplique no dia a dia.

SejaTransparente
Use o seu nome verdadeiro. Você não precisa se identificar como empregado da Usina Santa
Terezinha no seu perfil. Entretanto, se escolher essa opção, deve respeitar os valores da empresa.
Todo conteúdo que você publicar será associado à imagem da empresa!

SejaResponsável
Todo conteúdo publicado na internet é para sempre. Cuidado para não violar as leis de direitos
autorais ou publicar informações confidenciais. Jamais publique informações confidenciais e
estratégicas da Usina Santa Terezinha, ou mesmo, informações internas da empresa.
Pense primeiro, publique depois! As informações publicadas permanecem na rede por longo
tempo e podem ser reproduzidas por outros internautas.

Atenção:
Caso o colaborador publique nas redes sociais conteúdo calunioso, injurioso ou difamatório a respeito da Usina Santa
Terezinha ou, ainda, divulgue informações a que tenha acesso em razão da função exercida na empresa, poderá responder
civilmente a fim de reparar os danos causados, sem prejuízo da responsabilidade penal pela eventual prática de crime e da
rescisão do Contrato de Trabalho por justa causa, aplicando-se, assim, respectivamente, o Código Civil, o Código Penal e a
Consolidação das Leis do Trabalho.
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SejaRespeitoso
Ao discordar das opiniões das pessoas, seja educado, sutil e tenha bom-senso. Evite mensagens
agressivas, grosseiras, de mau gosto ou preconceituosas.
Antes de publicar, avalie se o conteúdo pode ser lido por qualquer pessoa. Na internet, seus comentários
podem ser lidos por qualquer usuário, como o seu vizinho, colegas, chefe e familiares.
Respeite as culturas, religiões e diversidade!
Lembre-se de um dos valores da Usina Santa Terezinha:

Diversidade Humana - Respeitamos a diversidade humana nas relações com pessoas e instituições,
com garantia dos princípios do respeito às diferenças, a não discriminação e a igualdade de oportunidades
de integração e evolução.

Nunca esqueça:
• Não responda estressado. Quando receber um conteúdo que o perturbou, aguarde um pouco
para responder.
• Jamais responda de forma grosseira, mesmo que sejam grosseiros contra você. Quando a
pessoa não merecer a sua atenção por falta de boa-fé, simplesmente a ignore.
• Você pode usar fotos em seu perfil pessoal com alguma identificação da Usina Santa Terezinha,
como bonés e camisetas. Se a fotografia não prejudica a reputação ou a identidade visual da
empresa, pode ser publicada.
• Valorize os perfis da Usina Santa Terezinha e interaja com eles. Ofereça sugestões de conteúdos.
Se gostou, compartilhe e recomende o conteúdo para quem teria interesse.
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SejaSensato
Caso haja algum problema, admita-o. Seja rápido na correção e não entre em discussões sobre o assunto.

SejaCuidadoso
Tenha cuidado com as informações pessoais que você disponibiliza na rede. Detalhes sobre a sua rotina
e informações sobre amigos e familiares podem deixá-lo exposto a ações criminosas.
Assim como a Usina Santa Terezinha preserva a sua imagem e reputação, cuide também da sua imagem
pessoal.

SejaPrudente
Jamais responda a perguntas, dúvidas ou críticas. Sempre indique os nossos canais oficiais de
comunicação com o público, como os perfis nas redes sociais ou o e-mail comunicao@usacucar.com.br.

SejaInterativo
Aproveite a internet para transmitir e adquirir conhecimentos.
Curta as redes sociais com responsabilidade!
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