
MANUAL DE BOAS 

MANEIRAS 

"Netiqueta" é um termo que se criou para de-
signar um código de comportamento exclusi-
vo para relacionamentos na rede. Com a ex-
plosão deste meio de comunicação é impor-
tante ter em conta algumas dicas para não 
errar em seu uso: 

 

1. Use uma linguagem direta, clara e objeti-
va, sem formalismo exagerado. Isto demons-
tra elegância e eficiência. 

2. No cabeçalho use um simples "caro fula-
no", um "bom dia". Na despedida, prefira ex-
pressões como "atenciosamente" ou "um a-
braço". 

3. Não se esqueça de, no final, assinar seu 
nome completo, cargo e nome da empresa. 

4. Revise os e-mails à caça de erros de por-
tuguês e de digitação. Evite o uso de cores e 
fontes diferenciadas e o exagero no uso de 
pontos de exclamação e afins. 

5. Arquivos anexados, só se realmente hou-
ver  necessidade, pois requer trabalho extra 
de quem recebe a mensagem. 

6. É de mau tom deixar visível a lista de pes-
soas para as quais você está remetendo o e-
mail. 

7. Letras maiúsculas são sinônimo de gritaria 
no universo eletrônico. Somente letras mi-
núsculas, por sua vez, remetem a excesso de 
informalidade. 
LEMBRETE— O ambiente  da empresa e seu o horário de 
trabalho não são espaços para o uso de redes sociais, 
cuide de suas atividades para que não haja perda de 
tempo. Otimize seu tempo realizando o que valoriza e 
agrega ao seu trabalho e evita problemas. 
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SEMPRE 

FOFOCA 

Conversas para descontrair a rotina do tra-
balho sempre são bem vindas, afinal, mui-
tas vezes o profissional passa muito mais 
tempo no trabalho do que em casa. O pro-
blema é quando essas simples conversas 
começam a envolver fofocas ou comentários 
maldosos sobre colegas de empresa. 
 

Todo mundo faz comentários sobre a vida 
alheia. Mas falar é bem diferente de questi-
onar a reputação ou o caráter de alguém, 
certo? A compulsão por fofoca atrapalha a 
carreira de quem a pratica e dos que estão 
ao redor.    

-Antes de qualquer coisa, a pessoa precisa 
ter atitude. Atitude de ser a favor ou con-
trária ao comentário de alguém, se é um 
comentário que não vai agregar nada, não 
participe.  

-É preciso ter calma. Se a fofoca te atingir, 
espere o momento certo para reagir. Respi-
re e pense antes de falar. Dessa forma você 
estará cuidando do seu marketing pessoal. 
- Se autovalorize. Você precisa confiar no 
seu próprio trabalho, reconhecê-lo como 
bom e profissional. 

Mantenha a autoestima elevada, isso fará 
com que você não seja atingido por fofocas. 
- Seja ético, responsável e comprometido 
com o trabalho. Dessa forma você não dará 
abertura para comentarem coisas ruins so-
bre você.  

Como está em nosso código de Ética—
”A discrição também é sinal de competência, 
evita constrangimentos e desentendimentos no 

ambiente de trabalho.” 
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A Etiqueta reflete a boa educação de uma 
pessoa ao relacionar-se com as outras. 

Demonstra cuidado e respeito com os que 
estão a sua volta. E isto, embora não se per-
ceba imediatamente, reflete-se em um dia-
a-dia no qual o bem-estar prevalece. 

Muitas vezes as pessoas não se dão conta de 
que a vida pode ser melhor se incorporar-
mos pequenas ações que podem fazer toda 
diferença no nosso cotidiano e, portanto em 
nossas vidas. 

 

* Fale com todos, cumprimente todo mundo. 
Nada mais desagradável do que aquele pro-
fissional que ignora os subordinados e só 
cumprimenta os superiores. "Bom Dia", 
"Por Favor" e "Obrigado" são obrigató-
rios no relacionamento diário com todos 
os colegas de trabalho do ascensorista 
ao presidente da empresa. 

*Seja atencioso, cordial e gentil. Evite, no 
trato habitual, expressões ou modismos co-
mo: “meu bem”, “querida”, “meu amor”, 
“minha flor”, “gata” ou “gato”. Pergunte às 
pessoas como elas querem ser tratadas: 
“senhor”, “senhora”, “senhorita” ou, simples-
mente, você.  

*Brincadeiras podem ser saudáveis, mas tu-
do tem hora. Não tire a concentração de um 
colega, por melhor que seja a piada. Mesmo 
que o clima seja de descontração, o ambien-
te profissional exige muita seriedade na mai-
or parte do tempo.  

ETIQUETA NA EMPRESA FAZ BEM 

*Se alguém lhe pedir um pequeno favor, uma 
ajuda no trabalho, e você puder atender, fa-
ça. A boa convivência no dia-a-dia do traba-
lho depende muito da reciprocidade entre as 
pessoas. 

*Evite gírias e jargões, que, além de causa-
rem má impressão, demonstram pouco co-
nhecimento ou mau uso de vocabulário. 

*A apresentação pessoal promove a sua ima-
gem externa. Uma aparência bem cuidada 
demonstra que a pessoa tem auto-estima. 

*Ser pontual é uma questão de delicadeza e 
atenção, demonstra que você está interessa-
do nos assuntos que serão tratados. 

*Ao atender o telefone identifique se, fa-
le o nome da empresa, seu nome e o se-
tor. Após isso dê oportunidade para os ou-
tros se manifestarem, ouvindo com aten-
ção até que concluam seu pensamento. E 
quando chegar a sua vez de falar, lembre que 
uma pessoa segura de si não precisa gritar, 
simplesmente diz o que tem a dizer com na-
turalidade.  

*Tanto a higiene pessoal quando a do local 
de trabalho são importantíssimas. Jogar lixo 
no lixo, não derrubar café na mesa (se derru-
bar, limpar na hora), não comer à mesa, 
manter o banheiro do jeito que você encon-
trou, são atitudes simples que mantém o am-
biente limpo e mais harmonioso.  

*Tome o maior cuidado 
possível com o patrimônio 

da empresa. Além de 
ter que pagar pelos 
danos, você pode ficar 
com a fama de desas-

trado ou desleixado. Outras pessoas po-
dem precisar utilizar o que foi quebrado, 
preservando o patrimônio todos poderão 
usufruir dos benefícios disponibilizados 
pela empresa. 

*Se for permitido, ouça suas músicas 
preferidas no fone de ouvido. E mante-
nha o volume em uma altura que só vo-
cê escute. Nem todo mundo tem o mes-
mo gosto musical e muita gente não 
gosta de nenhum estilo durante o expe-
diente porque se desconcentram do tra-
balho.  

*Educação a mesa faz bem, ao almoçar 
no refeitório  da empresa lembre-se que 
além de você outras pessoas também 
iram comer, portanto coloque o que for 
comer, é melhor que você sirva duas 
vezes do que servir uma  vez e jogar 
comida fora. Atenda as orientações da 
empresa, quanto a quantidade a ser 
servida, lembre de colocar seu prato su-
jo na pia e o copo descartável no lixo, 
ninguém tem obrigação de limpar o que 
foi sujo por você. 

*O ambiente de trabalho é sinônimo de 
discrição. Dessa forma, todos os exces-
sos são proibidos, como: blusas, saias 
ou vestidos curtos demais, coloridos de-
mais, decotados demais, justos demais 
ou transparências de qualquer tipo. 


